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Katolicka wizja historii
katolickiej koncepcji dziejów, wywodz¹cej siê od œw.
Augustyna, moralistyczna i religijna perspektywa s¹ ze
sob¹ œciœle powi¹zane, z tym ¿e ta pierwsza polega na
analizie dziejów z punktu widzenia prawa naturalnego i zasad moralnych, a z kolei druga stanowi spojrzenie na dzieje z punktu widzenia Opatrznoœci Bo¿ej i zbawienia cz³owieka. Nasuwa siê jednak pytanie, czym s¹ owe dzieje stanowi¹ce przedmiot filozofii i
teologii historii. Wed³ug definicji s³ownikowej, dzieje s¹ to zdarzenia, wypadki, fakty z ¿ycia spo³eczeñstwa oraz jednostek, rodzin i niewielkich zbiorowoœci. Czym s¹ jednak owe zdarzenia,
wypadki czy fakty z ¿ycia? S¹ to, mówi¹c najproœciej, ludzkie
dzia³ania indywidualne lub zbiorowe oraz ich skutki. St¹d nasuwa
siê twierdzenie, ¿e skoro s¹ to dzia³ania ludzi i ich nastêpstwa, to
maj¹ one swoje Ÿród³o w rozumie i woli cz³owieka, który podejmuje œwiadomie decyzje o takim czy innym postêpowaniu. Zacytujmy tu prof. Corrêa de Oliveira: “...bieg historii w przeciwieñstwie do oœwiadczeñ tak wielu filozofów i socjologów nie jest wyznaczany wy³¹cznie lub przewa¿nie przez dominuj¹cy wp³yw materii na ludzi. Niew¹tpliwie ma ona swój wp³yw na ludzkie dzia³anie, lecz kierunek historii nale¿y do ludzi, obdarzonych wolnymi i
rozumnymi duszami. Innymi s³owy, oni s¹ tymi, którzy kieruj¹ biegiem wydarzeñ oddzia³uj¹c mniej lub bardziej g³êboko na okolicznoœci, w jakich siê znajduj¹ i uzyskuj¹c w rozmaitym stopniu
wp³yw na te okolicznoœci." Z tego te¿ powodu dzia³ania ludzi w
ró¿nych okresach historycznych mo¿emy poddawaæ ocenom moralnym z perspektywy zarówno prawa naturalnego, jak i celu ostatecznego cz³owieka, czyli zbawienia duszy.
Skoro dzieje, jak wskazano powy¿ej, podlegaj¹ ocenom moralnym, oznacza to, ¿e ludzkie dzia³ania w historii s¹ albo dobre,
albo z³e. Na tym podstawowym rozró¿nieniu dobra i z³a moralnego opiera siê katolicka koncepcja dziejów, które s¹ nieustannymi
zmaganiami w³aœnie pomiêdzy dobrem a z³em. Te zmagania opisuje œw. Augustyn w swoim najwiêkszym dziele "O Pañstwie Bo¿ym". Przedstawi³ w nim koncepcjê dwóch pañstw, pañstwa Bo¿ego i pañstwa cz³owieka, które w ostatecznoœci jest pañstwem
szatana, lub mówi¹c jêzykiem bardziej wspó³czesnym cywilizacji
chrzeœcijañskiej i cywilizacji szatañskiej czyli anty-chrzeœcijañskiej.
Ten wspania³y traktat z teologii i filozofii historii, rozpoczyna
siê spustoszeniem Rzymu w 410 r., a koñczy S¹dem Ostatecznym.
W pierwszych dziesiêciu ksiêgach Biskup Hippony przeprowadza druzgoc¹c¹ krytykê pogañstwa, ukazuj¹c otch³añ nikczemnoœci i obrzydliwoœci, w jakiej siê ono pogr¹¿y³o. W ksiêgach od jedenastej do dwudziestej drugiej mo¿emy znaleŸæ doktrynalne wyjaœnienie koncepcji dwóch pañstw, ich pochodzenia, ich rozwoju
w czasie oraz ich koñca.
Ta wspania³a synteza ³aciñskiej teologii i filozofii, jest kluczowym dzie³em zawieraj¹cym podstawowe za³o¿enia cywilizacji chrzeœcijañskiej: "Dwojaka tedy mi³oœæ dwojakie pañstwo
uczyni³a: ziemskie pañstwo uczyni³a mi³oœæ w³asna, a¿ do pogardy Boga posuniêta, niebieskie pañstwo uczyni³a mi³oœæ Bo¿a, a¿
do pogardy samego siebie posuniêta. Ziemskie - w sobie chwa³y
szuka, niebieskie - w Panu.”
Nadaj¹c s³owu "pañstwo" szersze, mistyczne znaczenie, œw.
Augustyn okreœla pañstwo Bo¿e jako zbiór ludzi, którzy ¿yj¹ Bo-

¿¹ mi³oœci¹ i zgodnie z jej prawami, s¹ to ci, którzy przede wszystkim szukaj¹ Królestwa Bo¿ego, a ponadto buduj¹ na tej ziemi najdoskonalsze z pañstw, cywilizacjê chrzeœcijañsk¹.
Umieszczaj¹c Chrystusa w nadprzyrodzonym centrum historii,
œw. Augustyn uto¿sami³ pañstwo Bo¿e z Królestwem Chrystusa,
które my, id¹c za œw. Ludwikiem Mari¹ Grignion de Montfort, mo¿emy równie¿ nazwaæ królestwem Maryi, gdy¿ tam, gdzie króluje
Chrystus, tam te¿ panuje i Ona. To królestwo urzeczywistnia siê na
ziemi zarówno w jednostkach, jak i spo³eczeñstwach, wtedy gdy
cz³owiek w g³êbi swej duszy i w swych uczynkach, a spo³eczeñstwo
w swoich instytucjach, prawach, zwyczajach, kulturze i sztuce, dostosowuj¹ siê do Prawa Chrystusa.
Podsumowuj¹c mo¿emy okreœliæ Pañstwo Bo¿e, czyli cywilizacjê chrzeœcijañsk¹, jako uporz¹dkowanie ¿ycia doczesnego, osobistego i spo³ecznego, wed³ug Prawa Bo¿ego i naturalnego oraz nauki Koœcio³a, w taki sposób, aby sprzyja³o ono oddawaniu Bogu
przez ludzi nale¿nej mu chwa³y i przyczynia³o siê do zbawienia
dusz.
Z kolei ziemskie Pañstwo cz³owieka wyrasta z pychy i niepos³uszeñstwa wobec Boga. Jest to cywilizacja antychrzeœcijañska i
szatañska. Zwolennicy tej cywilizacji kieruj¹ siê lucyferycznym
non serviam i tak jak Adam i Ewa ulegaj¹c podszeptom z³ego ducha, chc¹ mieæ raj dla siebie bez Boga. Niestety taka cywilizacja, a
raczej anty-cywilizacja jest przeciwna Bo¿emu porz¹dkowi, gdy¿
opiera siê na grzesznych zasadach i przez to zawiera w sobie elementy bêd¹ce obraz¹ Boga jako Stwórcy i Zbawiciela, a z drugiej
strony stanowi optymalne warunki dla potêpienia dusz.
Ten podzia³ na dwa zwalczaj¹ce siê obozy w historii œwiata ma
swoje Ÿród³a ju¿ w Ksiêdze Rodzaju, gdy Bóg zwraca siê do wê¿a:
"Po³o¿ê nieprzyjaŸñ miêdzy tob¹, a niewiast¹, miêdzy potomstwem
twoim, a potomstwem jej; ona zetrze g³owê twoj¹, a ty czyhaæ bêdziesz na jej piêtê". Stwórca mówi tu o Matce Najœwiêtszej, której
potomstwo, czyli duchowe dzieci s¹ jednoczeœnie budowniczymi
cywilizacji chrzeœcijañskiej. Z kolei duchowe potomstwo wê¿a buduje swój raj na ziemi, w przeciwieñstwie do budowniczych cywilizacji chrzeœcijañskiej, która w tym ¿yciu ma byæ dla nas tylko
przedsionkiem nieba.
Mo¿e ktoœ jednak postawiæ pytanie: czy ta cywilizacja chrzeœcijañska nie jest jak¹œ utopi¹, czy istnia³a kiedykolwiek? Nie jest
utopi¹ i rzeczywiœcie istnia³a, a by³o ni¹ Œredniowiecze, ta s³odka
wiosna wiary, tak opluwana i zafa³szowana przez wspó³czesnych
wrogich Koœcio³owi historyków. Na potwierdzenie tej tezy przytoczmy tu s³owa papie¿a Leona XIII z encykliki Immortale Dei: “By³y ongi czasy, kiedy filozofia Ewangelii sterowa³a pañstwami, kiedy
Bo¿a moc chrzeœcijañskiej m¹droœci przenika³a ustrój, prawa, instytucje, obyczaje ludów, wszystkie warstwy i sprawy pañstwa; kiedy religia przez Chrystusa ustanowiona, nale¿ne sobie zajmuj¹c
stanowisko, cieszy³a siê wszêdzie przychylnoœci¹ panuj¹cych i
w³adz opiek¹, kiedy miêdzy kap³añsk¹ a œwieck¹ zwierzchnoœci¹
kwit³a zgoda i przyjazna us³ug wymiana. W takim stanie rzeczy
œwiecka spo³ecznoœæ b³ogie nadspodziewanie rodzi³a plony, których pamiêæ ¿yje i ¿yæ bêdzie tak licznymi dziejów stwierdzona pomnikami, ¿e ich ¿adne wymys³y przeciwników nie zniszcz¹ ani
przyg³usz¹.”
Ta spo³ecznoœæ doczesna, której ¿ycie by³o dog³êbnie przenikniête duchem Ewangelii i d¹¿eniem do zbawienia wszystkich
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dusz, funkcjonowa³a dziêki wspó³pracy ludzi z ³ask¹ w praktykowaniu przez nich cnót. Jednak jej upadek zacz¹³ siê, gdy jak pisze
Plinio Corrêa de Oliveira w swym najwa¿niejszym dziele "Rewolucja i Kontrrewolucja": "W XIV w. zaczê³a siê pojawiaæ w chrzeœcijañskiej Europie zmiana mentalnoœci, a w wieku XV sta³a siê
ona jeszcze bardziej widoczna. Pragnienie ziemskich przyjemnoœci sta³o siê pal¹c¹ ¿¹dz¹. Rozrywki stawa³y siê coraz czêstsze i
coraz bardziej wystawne, poch³aniaj¹c nieustannie umys³y. W
strojach, manierach, jêzyku, literaturze i sztuce, narastaj¹ca têsknota za ¿yciem wype³nionym rozkoszami wyobraŸni i zmys³ów
przyczynia³a siê do postêpuj¹cego manifestowania zmys³owoœci i
miêkkoœci. Krok za krokiem, powaga i surowoœæ poprzednich czasów traci³y na wartoœci. Wszystko zmierza³o ku weso³oœci, powabowi i œwiêtowaniu. Serca zaczê³y siê odrywaæ od umi³owania poœwiêcenia, autentycznej czci dla Krzy¿a oraz d¹¿enia do œwiêtoœci
i ¿ycia wiecznego. Rycerstwo, poprzednio jedno z najwy¿szych
uosobieñ chrzeœcijañskiej surowoœci, sta³o siê kochliwe i sentymentalne. Literatura mi³osna zala³a wszystkie kraje. Nadmierny
przepych i wynikaj¹ca z niego ¿¹dza zysku rozpowszechnia³a siê
we wszystkich warstwach spo³ecznych.
Przenikaj¹c krêgi intelektualne, ów klimat moralny spowodowa³ wyraŸne manifestowanie pychy, jak zami³owanie do ostentacyjnych i pró¿nych dysput, erystycznych sztuczek i zarozumia³ych popisów erudycji. Wychwalano stare pr¹dy filozoficzne, nad
którymi niegdyœ zatriumfowa³a scholastyka, a poniewa¿ poprzednia gorliwoœæ dla zachowania integralnoœci wiary uleg³a rozluŸnieniu, pr¹dy te pojawia³y siê ponownie w nowej szacie. Absolutyzm legistów, którzy szczycili siê zarozumiale znajomoœci¹ prawa
rzymskiego, by³ ¿yczliwie postrzegany przez ambitnych ksi¹¿¹t. I
zarówno wœród tych wielkich, jak i tych ma³ych zanika³a dawna
stanowczoœæ, aby utrzymywaæ w³adzê królewsk¹ we w³aœciwych
granicach, jak za czasów œw. Ludwika IX i œw. Ferdynanda Kastylijskiego."
Potem pojawi³ siê renesans jako powrót do staro¿ytnego pogañstwa, a w koñcu protestanccy heretycy odnieœli zwyciêstwo
odrywaj¹c od Koœcio³a olbrzymie rzesze ludzi. Tak zaczê³a siê antychrzeœcijañska rewolucja, której napêdowymi si³ami s¹ pycha i
zmys³owoœæ oraz p³yn¹cy z nich bunt przeciw Bogu i Koœcio³owi.
Ten rewolucyjny proces zacz¹³ niszczyæ œredniowieczn¹ cywilizacjê chrzeœcijañsk¹ i budowaæ Pañstwo Cz³owieka coraz bardziej marginalizuj¹c prawo Bo¿e w ¿yciu doczesnym. Kolejnymi
etapami tego procesu niszczenia cywilizacji chrzeœcijañskiej by³a
Rewolucja Francuska, a potem komunizm. Papie¿ Pius XII tak
oto opisa³ ów wrogi Koœcio³owi proces: “Mo¿na go znaleŸæ wszêdzie i wœród wszystkich; potrafi byæ gwa³towny i przebieg³y. Przez
ostatnie stulecia usi³owa³ dokonaæ intelektualnego, moralnego i
spo³ecznego rozk³adu jednoœci w mistycznym ciele Chrystusa.
Pragn¹³ natury bez ³aski, rozumu bez wiary, wolnoœci bez w³adzy,
a czasami w³adzy bez wolnoœci. Jest to "wróg", który coraz bardziej siê ujawnia nie maj¹c jakichkolwiek skrupu³ów: Chrystus
tak, Koœció³ nie; nastêpnie Bóg tak; Chrystus nie; a w koñcu bezbo¿ny okrzyk: Bóg umar³, a nawet, Bóg nigdy nie istnia³! A oto teraz próba budowania struktury œwiata na fundamentach, których
nie wahamy siê wskazaæ jako g³ównych przyczyn zagro¿enia, jakie zawis³o nad ludzkoœci¹: gospodarka bez Boga, prawo bez Boga, polityka bez Boga.”
Dziœ ju¿ widzimy tylko zgliszcza cywilizacji chrzeœcijañskiej, a jednoczeœnie mamy œwiadomoœæ, ¿e budowanie cywilizacji antychrzeœcijañskiej osi¹gnê³o swoje apogeum. Jednak¿e z
drugiej strony widzimy, ¿e ta cywilizacja oparta na bezbo¿nych
zasadach jest zarazem antycywilizacj¹, gdy¿ zamiast porz¹dku
prowadzi do coraz wiêkszego chaosu. Jest to naturalna konsekwencja moralnego kryzysu, który pojawia siê, gdy wygnamy
nakazy Bo¿e i nauczanie Koœcio³a z ¿ycia spo³ecznego i
osobistego. Bez ³aski Bo¿ej i nauki Koœcio³a ludzie nie s¹ w stanie
praktykowaæ cnót, przez co coraz wiêcej pope³niaj¹ z³ych
czynów, których i tak ¿adne prawo ludzkie ju¿ nie jest w stanie
ograniczyæ.
Jak widaæ z powy¿szych rozwa¿añ znajdujemy siê w sytuacji,
gdzie potomstwo wê¿a, które kieruje siê w swoich dzia³aniach py-

ch¹ i zmys³owoœci¹, buduje globalistyczn¹ cywilizacjê szatana
opart¹ na negacji prawa Bo¿ego.
W œwietle powy¿szych rozwa¿añ powinniœmy sobie tym bardziej uœwiadamiaæ, ¿e ka¿dy z nas w jakiœ sposób jest odpowiedzialny za kszta³towanie historii, gdy proporcjonalnie do swoich talentów przyczynia siê do budowy na ziemi Pañstwa Bo¿ego czy te¿
kolejnej wersji utopijnego raju. Skoro Pan Bóg powo³a³ nas do istnienia w tym w³aœnie okresie historycznym, tzn. ¿e oczekuje od nas,
i¿ bêdziemy walczyæ o Jego panowanie w³aœnie w takim œwiecie, w
jakim teraz ¿yjemy. Bóg wyznaczaj¹c nam takie zadanie wie jakich
³ask nam potrzeba w tych trudnych czasach, jednak my musimy byæ
gotowi z tymi ³askami wspó³pracowaæ. Nie wystarczy zatem znaæ
nauczanie Koœcio³a i patrzeæ na dzieje z katolickiej perspektywy,
ale równie¿ potrzebne s¹ praktyki duchowe otwieraj¹ce nas na dzia³anie ³aski. Dopiero w ten sposób jesteœmy w stanie wprowadzaæ w
¿ycie wyznawan¹ przez nas doktrynê. Ponosimy odpowiedzialnoœæ
za to w jaki sposób wykorzystamy te swoje kilkadziesi¹t lat w historii dane nam przez Opatrznoœæ. Na s¹dzie Bo¿ym bêdziemy równie¿ rozliczeni z tego, jak¹ spuœciznê przekazaliœmy nastêpnym pokoleniom. Oprócz tego to w³aœnie przysz³e pokolenia wystawi¹
nam równie¿ ocenê zaliczaj¹c nas b¹dŸ do grona ludzi pe³nych poœwiêcenia i heroizmu, którzy jak Dawid potrafili siê przeciwstawiæ
duchowi epoki o rozmiarach Goliata, b¹dŸ do grona letnich miernot, które id¹c na kompromis z tym œwiatem próbuj¹ znaleŸæ jakiœ
modus vivendi z jego Ksiêciem.
Plinio Corrêa de Oliveira i jego dzie³o
Wyj¹tkowym przyk³adem postaci, która potrafi³a siê przeciwstawiæ duchowi epoki z powodu g³êbokiej mi³oœci do Boga i wiernoœci nauce Koœcio³a by³ w³aœnie Plinio Corrêa de Oliveira, który
pisa³: “Ju¿ jako m³ody ch³opiec z podziwem patrzy³em na ruiny
chrzeœcijañskiego œwiata, im odda³em swoje serce, odwróci³em siê
od wszystkiego, czego móg³bym oczekiwaæ i z tej pe³nej b³ogos³awieñstw przesz³oœci uczyni³em m¹ przysz³oœæ".
Ten brazylijski myœliciel urodzi³ siê u schy³ku belle epoque i
przez ca³e swoje ¿ycie by³ œwiadkiem postêpuj¹cego coraz gwa³towniej upadku cywilizacji zachodniej.
Kardyna³ Alfons Stickler napisa³ o nim: "Ca³oœci¹ swego autentycznie katolickiego ¿ycia Plinio Corrêa de Oliveira potwierdza
nieustaj¹c¹ ¿yznoœæ Koœcio³a. Trudnoœci, jakie napotykaj¹ w dzisiejszych czasach prawdziwi katolicy, stanowi¹ w rzeczy samej okazjê do wp³ywania na historiê poprzez g³oszenie wiecznych zasad
Chrystusowych. To w³aœnie czyni³ wybitny brazylijski myœliciel, odwa¿nie w epoce wszelkiej maœci totalitaryzmów g³osz¹c niezachwian¹ wiarê w fundamentalne nauczanie oraz instytucje Koœcio³a. Oprócz wiernoœci papiestwu charakterystycznym rysem jego duchowoœci - co z przyjemnoœci¹ wspominam - by³o rzucaj¹ce siê w
oczy nabo¿eñstwo do Maryi, Wspomo¿enia Wiernych, Królowej
Ró¿añca Œwiêtego, Zwyciê¿czyni spod Lepanto, której czeœæ oddawa³ w salezjañskim koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
Sao Paulo. Wci¹¿ zachowujê w radosnej pamiêci w³asne przewodniczenie rzymskiej uroczystoœci z okazji wydania znakomitej pracy
Plinia Corrêi de Oliveira, zatytu³owanej «Szlachta i analogiczne
elity tradycyjne w orêdziach Piusa XII»; ksi¹¿ki, która wraz z
«Rewolucj¹ i Kontrrewolucj¹» stanowi w moim przekonaniu jeden
z najwy¿szych wzlotów geniuszu brazylijskiego myœliciela. (...)
Wysi³ek ukierunkowany na s³u¿enie Koœcio³owi wymaga nie tylko
rzetelnoœci doktrynalnej, ale równie¿ osobistego praktykowania
autentycznego ¿ycia wewnêtrznego, któremu towarzyszy duch pokuty i poœwiêcenia proporcjonalny do powagi naszych czasów. Pli-
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nio Corrêa de Oliveira - przez swoje ¿ycie i dzie³o- dostarcza nam
w tym wzglêdzie wyrazistego przyk³adu.”
Nie wnikaj¹c w szczegó³y biografii prof. Plinio, które s¹
omówione w ksi¹¿ce "Krzy¿owiec XX wieku", chcia³bym wskazaæ dwa istotne elementy jego ¿yciorysu.
Pierwszym z nich jest wybitne dzie³o pt. "Rewolucja i Kontrrewolucja", a drugim Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i
W³asnoœci - TFP.
"Rewolucja i Kontrrewolucja", jest analiz¹ wielowiekowego
procesu niszczenia cywilizacji chrzeœcijañskiej zwanego Rewolucj¹. Kontrrewolucja jest katolick¹ reakcj¹ na ten proces w celu
odbudowania chrzeœcijañskiej cywilizacji. Autor pisze: "Skoro
Rewolucja jest nieporz¹dkiem, to Kontrrewolucja jest przywracaniem porz¹dku. A przez porz¹dek rozumiemy pokój Chrystusa pod
panowaniem Chrystusa, a wiêc cywilizacjê chrzeœcijañsk¹, surow¹ i hierarchiczn¹, sakraln¹ od podstaw, antyegalitarn¹ i antyliberaln¹.”
To dzie³o nie by³o tylko teoretycznym rozwa¿aniem o historycznych przemianach cywilizacji zachodniej, ale sta³o siê swoistym credo ¿yciowym autora i podstaw¹ do jego dzia³alnoœci
praktycznej.
W tym miejscu pozwolê sobie przytoczyæ fragmenty przedmowy do ksi¹¿ki "Rewolucja i Kontrrewolucja", autorstwa wybitnego rzymskiego kanonisty o. Anastasio Gutierreza, który
stwierdza: "«Rewolucja i Kontrrewolucja» stanowi mistrzowskie
dzie³o, którego nauki powinny byæ szeroko rozpowszechniane tak,
aby przeniknê³y sumienia nie tylko tych, którzy uwa¿aj¹ siê za
prawdziwych katolików, lecz - powiedzia³bym nawet wiêcej wszystkich ludzi dobrej woli. Ci ostatni powinni nauczyæ siê z niego, ¿e zbawienie mo¿na znaleŸæ jedynie w Jezusie Chrystusie i Jego Koœciele; ci pierwsi powinni czuæ siê utwierdzeni i umocnieni
w swej wierze oraz psychologicznie i duchowo uodpornieni na ten
przebieg³y proces, który wykorzystuje wielu z nich jako naiwnych
g³upców lub "towarzyszy podró¿y". Analiza procesu rewolucyjnego zawarta w tej ksi¹¿ce jest bardzo odkrywcza i robi ogromne
wra¿enie dziêki swojemu realizmowi i g³êbokiemu zrozumieniu
historii, pocz¹wszy od dekadencji w koñcu œredniowiecza, poprzez poganizuj¹cy renesans i pseudo-reformacjê, dalej straszliw¹ Rewolucjê Francusk¹, a¿ do ateistycznego komunizmu. (...)
Dzie³o to przewiduje równie¿, chocia¿ z wielk¹ ostro¿noœci¹ w
swych prognozach i na sposób hipotetyczny, dalsz¹ mo¿liw¹ ewolucjê dzia³alnoœci rewolucyjnej, a potem kontrrewolucyjnej. (...)
W sumie odwa¿ê siê na stwierdzenie, ¿e jest to prorocze dzie³o w
najlepszym znaczeniu tego s³owa. Powinno byæ nauczane w koœcielnych oœrodkach wy¿szego kszta³cenia, aby przynajmniej elity
sta³y siê w pe³ni œwiadome przygniataj¹cej rzeczywistoœci, o której - jestem przekonany - nie maj¹ jasnego pojêcia. Przyczyni³oby
siê to miêdzy innymi, do ujawnienia i zdemaskowania u¿ytecznych
g³upców i "towarzyszy podró¿y", wœród których mo¿na znaleŸæ
osobistoœci koœcielne, które dzia³aj¹ na sposób samobójczy, wed³ug regu³ narzuconych przez wroga. W takim wypadku ta grupa
g³upców bêd¹cych sprzymierzeñcami Rewolucji, znik³aby w znacznym stopniu. (...) Koñczê - pisze o. Anastasio - stwierdzaj¹c, ¿e
duch, w jakim jest napisane to dzie³o, robi na mnie ogromne wra¿enie: jest to duch g³êboko chrzeœcijañski, przepe³niony ¿arliw¹
mi³oœci¹ do Koœcio³a." Sam zaœ autor "Rewolucji i Kontrrewolucji" stwierdza: "Skoro Kontrrewolucja jest walk¹, aby st³umiæ Rewolucjê i zbudowaæ nowe chrzeœcijañstwo, jaœniej¹ce wiar¹, pokorne duchem hierarchicznym i nieskazitelnie czyste, to jest oczywiste, ¿e bêdzie to osi¹gniête przede wszystkim przez g³êbokie
dzia³anie w sercach ludzi. To dzia³anie jest w³aœciwym zadaniem
Koœcio³a, który naucza doktryny katolickiej oraz sk³ania do jej
umi³owania i praktykowania. Zatem Koœció³ jest sam¹ dusz¹
Kontrrewolucji." I dalej: “Skoro Rewolucja jest przeciwieñstwem
Koœcio³a, to niemo¿liwe jest nienawidziæ Rewolucji (rozpatrywanej globalnie, a nie w jakimœ odrêbnym aspekcie) i zwalczaæ j¹,
nie maj¹c ipso facto za idea³ wywy¿szenia Koœcio³a." Nie mo¿na
w tym miejscu zapomnieæ o szczególnej roli Tej, która wed³ug
s³ów œw. Ludwika Grignion de Montfort, w walce przeciw szatanowi i jego sprzymierzeñcom jest straszn¹ jak wojsko uszykowa-
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ne. Prof. Plinio dopowiada: “To w³aœnie Niepokalana Dziewica
zmia¿d¿y³a g³owê wê¿a, pierwszego, najwiêkszego i wiecznego rewolucjonisty, pod¿egacza i czo³owego inspiratora tej Rewolucji,
jak wszystkich rewolucji przed ni¹ i po niej. Maryja jest wiêc Patronk¹ wszystkich tych, którzy walcz¹ przeciw Rewolucji.
Powszechne i wszechmocne poœrednictwo Matki Bo¿ej jest najwiêkszym Ÿród³em nadziei kontrrewolucjonistów. A w Fatimie, da³a
im ju¿ Ona pewnoœæ zwyciêstwa, kiedy zapowiedzia³a, ¿e nawet po
ewentualnym zalaniu œwiata przez komunizm, «w koñcu jej Niepokalane Serce zatriumfuje!»”
To w³aœnie w oparciu o inspiracje p³yn¹ce z napisanej w roku
1959 "Rewolucji i Kontrrewolucji" zosta³o za³o¿one rok póŸniej w
Brazylii pierwsze Stowarzyszenie TFP, które sta³o siê praktycznym
urzeczywistnieniem ruchu kontrrewolucyjnego. Prof. de Matei opisuje to wydarzenie u¿ywaj¹c s³ów œw. Bernarda, który niegdyœ u¿y³
ich z podziwu dla Templariuszy: “Novum militiae genus ortum nupter auditur in terris…" - “S³yszymy, ¿e ostatnio nowy rodzaj rycerstwa pojawi³ siê na ziemi…". Sam zaœ prof. Plinio w nastêpuj¹cy
sposób streszcza wspó³czesn¹ wersjê dawnego stylu rycerskiego w
odniesieniu do idea³ów TFP: “W idealizmie - gorliwoœæ. W manierach - kurtuazja. W dzia³aniu - bezbrze¿ne poœwiêcenie. W obliczu
wroga - roztropnoœæ. W walce - duma i odwaga. A z odwag¹ - zwyciêstwo.”
Czym zatem jest TFP? Pozwolê sobie znów pos³u¿yæ siê cytatem z prezentowanej ksi¹¿ki. "Nade wszystko, szko³¹ myœlenia
obejmuj¹c¹ ogromne dziedzictwo intelektualne, bogat¹ w zasady
zarówno rozumowania, jak i dzia³ania.”
"Co stanowi konieczny sk³adnik szko³y myœlenia TFP? Przede
wszystkim: ca³kowita i pe³na entuzjazmu wiernoœæ doktrynie Œwiêtego Powszechnego Apostolskiego Koœcio³a, wyra¿anej zarówno w
nauczaniu papie¿y, jak i pozosta³ej czêœci Magisterium (...). Dalej:
wiernoœæ ca³emu szeregowi teoretycznych lub teoretyczno-praktycznych zasad, wywiedzionych z rygorystyczn¹ skrupulatnoœci¹ logiki z doktryny katolickiej czy te¿ z analizy rzeczywistoœci - wspó³czesnej b¹dŸ historycznej - zgodnie ze starannie wypracowanymi w
TFP kryteriami oraz metodologi¹, których podstawy w wiêkszoœci
znajduj¹ siê we wspomnianym wczeœniej traktacie Rewolucja i
Kontrrewolucja. W koñcu: wiernoœæ licznym zasadom praktycznym
rozwiniêtym w toku uwa¿nej analizy kilkudziesiêcioletniej praktyki
wspólnego dzia³ania. Zasady te równie¿ znajduj¹ swe podstawy w
Rewolucji i Kontrrewolucji. Zbiór powy¿szych pryncypiów tworzy
fundamentalne dziedzictwo szko³y myœli TFP.”
"Termin «szko³a myœli» nie oddaje w pe³ni powo³ania TFP, które choæ powsta³e jako zwyk³e stowarzyszenie cywilne, w ci¹gu
czterdziestu lat istnienia coraz czêœciej i g³êbiej okreœlane by³o mianem «rodziny dusz».”
"W œwietle prawa kanonicznego TFP" - i podobnie SKCh - "jest
prywatnym stowarzyszeniem osób œwieckich podporz¹dkowanym w
sprawach wiary i moralnoœci nadzorowi, jaki Koœció³ roztacza nad
wszystkimi swymi wiernymi, czy to indywidualnymi, czy te¿ zrzeszonymi. Natura prawna tego typu stowarzyszeñ cywilnych nie ulega
zmianie z powodu wykonywania w nich praktyk religijnych czy te¿
przybierania przez ich cz³onków stylu ¿ycia przypominaj¹cego ¿ycie konsekrowane.”
"Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e cech¹ odró¿niaj¹c¹ prywatne stowarzyszenia katolików œwieckich od ustanowionych przez w³adze koœcielne nie s¹ ich cele - w obu przypadkach religijne - lecz fakt bycia lub
nie strukturami eklezjalnymi.”
"Cel TFP, wyra¿ony w pierwszym artykule jego statutu, polega
na pracy na rzecz przywrócenia fundamentalnych zasad ³adu
naturalnego i chrzeœcijañskiego.”
"Sam Jan Pawe³ II naucza, i¿ «zadaniem œwieckich jest
kszta³towaæ wedle prawdy Ewangelii rzeczywistoœæ ¿ycia spo³ecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Ich specyficzne zadanie
polega na uœwiêcaniu œwiata od wewn¹trz poprzez podejmowanie
w³aœciwej im dzia³alnoœci œwieckiej.”
Taka jest wiêc misja TFP na ca³ym œwiecie, a wiêc równie¿
SKCh im. Ks. P. Skargi.
Jednak, aby urzeczywistniæ tê misjê w praktyce, TFP wypracowa³o nowe metody apostolatu.
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"Zarówno brazylijskie TFP, jak i inne stowarzyszenia inspirowane myœl¹ Plinia Corrêi de Oliveira, charakteryzuje nie tylko
spójnoœæ wizji œwiata, ale tak¿e nowatorskie metody apostolatu.
Od samego pocz¹tku swej dzia³alnoœci TFP musia³o siê zmagaæ ze
spiskiem milczenia ze strony mass-mediów wobec jego inicjatyw.
W celu bezpoœredniego dotarcia do opinii publicznej Plinio Corrêa de Oliveira wymyœli³ wielkie kampanie reklamowe, podczas
których m³odzi cz³onkowie TFP za pomoc¹ megafonów, transparentów, hase³ i muzyki przyci¹gali na ulicach uwagê przechodniów.”
Innym "oryginalnym sposobem propagowania idei by³a wymyœlona przez Plinia Corrêê de Oliveira metoda «karawan», w
których grupy m³odych ludzi podró¿uj¹c z jednego koñca ogromnego kraju na drugi realizowa³y «apostolstwo objazdowe». Od
paŸdziernika 1970 r. do roku 1995 «karawany» przejecha³y w sumie 5 031 160 kilometrów po ca³ym obszarze Brazylii, przeprowadzaj¹c 23 199 kampanii w miastach wszystkich stanów i rozprowadzaj¹c 1 741 080 ksi¹¿ek oraz broszur wydanych przez stowarzyszenie. By³o to ca³kowicie nowe narzêdzie popularyzacji idei
TFP, umo¿liwiaj¹ce kontakt z szerok¹ publicznoœci¹ bez filtra narzucanego przez media. Nak³ad tych publikacji, tak olbrzymi w
skali Ameryki Po³udniowej, potwierdzi³ s³usznoœæ inicjatywy Profesora Plinio.”
"Pod koniec lat osiemdziesi¹tych, dziêki nowoczesnej technice bezpoœredniego kontaktu drog¹ pocztow¹, umo¿liwiaj¹cej komunikacjê z dziesi¹tkami tysiêcy wspieraj¹cych, TFP uzyska³o
nowe skuteczne narzêdzia apostolskie. Niektóre z kampanii urz¹dzane przez stowarzyszenie zdo³a³y nawet zainspirowaæ narodziny nowych nurtów myœlowych i radykalnie zmieniæ sytuacjê na
rozmaitych polach."
Krucjata XXI wieku
Dziœ u progu nowego stulecia i tysi¹clecia, zainspirowani
dzia³alnoœci¹ Krzy¿owca XX wieku, mamy moralny obowi¹zek
kontynuowania jego krucjaty w wieku XXI.
S³owa napisane przez Plinia Corrêê de Oliveira przed ponad
piêædziesiêciu laty w artykule pt. "Krucjata XX wieku" nadal
brzmi¹ aktualnie:
“Oto nasz cel, nasz wielki idea³. Zmierzamy ku cywilizacji katolickiej, która ma powstaæ na ruinach dzisiejszego œwiata, podo-
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mieræ Jana Paw³a II by³a wstrz¹sem dla milionów Polaków.
I tylko niewielka grupa katolików zdawa³a sobie sprawê z
tego, ¿e wbrew wszelkim pozorom przed obliczem Pana
stan¹³ nie Namiestnik Chrystusa, lecz przywódca Nowego Koœcio³a, religijnej wspólnoty powsta³ej w wyniku soborowej rewolucji w latach 60. XX wieku. W czasie gdy w niektórych mediach
pojawia³y siê informacje, ¿e s¹ ludzie modl¹cy siê do Jana Paw³a
II s³owami modlitwy Ojcze Nasz, tylko garstka wiernych Koœcio³owi modli³a siê nie do "œwiêtego", wrêcz ubóstwianego Jana Paw³a II, lecz o Mi³osierdzie Bo¿e i zbawienie duszy bpa Karola
Wojty³y. Biskupa, który zosta³ wyniesiony do swojej godnoœci
przez Papie¿a Piusa XII, który kilka lat póŸniej aktywnie w³¹czy³
siê w tragiczne dzie³o niszczenia Koœcio³a katolickiego przez pozornie katolick¹ hierarchiê.
Jest pewne, ¿e nikt w Polsce nie urodzi³ siê tradycjonalist¹.
Nieszczêsne "dzieci soboru" musia³y same odkryæ autentyczn¹
Rzymsk¹ Wiarê, religiê systematycznie niszczon¹ i przeœladowan¹, zak³amywan¹ i oœmieszan¹ przez ludzi, którzy uchodzili i nadal uchodz¹ za katolickich duchownych, w rzeczywistoœci bêd¹c
"grobami pobielanymi" i "synagog¹ Szatana". Niestety, z bólem
trzeba stwierdziæ, ¿e niewielu - nawet najbardziej zacnych i szlachetnych - ludzi ma odwagê otwarcie przeciwstawiæ siê rewolucji
równie¿ na polu religijnym. Wielu ludzi, równie¿ spoœród tych,
których dorobek, m¹droœæ i dobroæ wysoko cenimy, podtrzymuje
fikcjê, ¿e Koœció³ katolicki i Nowy Koœció³ s¹ to¿same. Zdecydowani wrogowie rewolucji walcz¹ z ni¹ na arenie wyznaczonej

bnie jak cywilizacja œredniowiecza zrodzi³a siê na ruinach œwiata
rzymskiego. Zmierzamy do realizacji naszego idea³u z t¹ sam¹ odwag¹, z t¹ sam¹ wytrwa³oœci¹, z t¹ sam¹ wol¹ przezwyciê¿enia
wszystkich napotkanych przeszkód, z jak¹ krzy¿owcy pod¹¿ali ku
Jerozolimie. Bo, skoro nasi przodkowie zdolni byli oddawaæ ¿ycie
dla odzyskania Œwiêtego Grobu Chrystusa, jak moglibyœmy my - synowie Koœcio³a, podobnie jak oni - nie pragn¹æ walczyæ i gin¹æ dla
odzyskania czegoœ nieskoñczenie bardziej wartoœciowego ani¿eli
najdro¿szy Grób Zbawcy, a mianowicie Jego królowania nad duszami i narodami, które stworzy³ i zbawi³, aby mog³y Go kochaæ
wiecznie?" “Jestem przekonany - pisa³ w innym miejscu - i¿ zasady,
którym podporz¹dkowa³em ca³e swoje ¿ycie pozostaj¹ dziœ tak samo aktualne jak zawsze, oraz ¿e wskazuj¹ one drogê, któr¹ w nadchodz¹cych stuleciach pod¹¿y œwiat. Sceptycy bêd¹ siê uœmiechaæ,
ale uœmiechy sceptyków nigdy nie by³y w stanie powstrzymaæ zwyciêskiego marszu tych, którzy posiadaj¹ wiarê.”
Mam nadziejê, ¿e lektura ksi¹¿ki "Krzy¿owiec XX wieku" nie
pozwoli na to, abyœcie byli Pañstwo jedynie biernymi obserwatorami wydarzeñ, ale jeszcze bardziej zapali do wspólnej walki o
przywrócenie chrzeœcijañskiego oblicza naszej cywilizacji. Na zakoñczenie tylko fragment jednego z przemówieñ prof. Plinio: “Dla
nas ¿ycie nie ma byæ zabaw¹, lecz walk¹. Naszym przeznaczeniem
jest zostaæ bohaterami, nie sybarytami. Ta prawda, któr¹ dziœ wam
powtarzam, ju¿ tysi¹ce razy by³a przedmiotem rozwa¿añ (…).
Umieœæcie Chrystusa w centrum waszego ¿ycia. Niech w Nim skupi¹ siê wszystkie wasze idea³y. W obliczu wielkiego zmagania, które
jest najszlachetniejszym powo³aniem waszego pokolenia, powtarzajcie s³ynne s³owa Zbawiciela: Domine, non recuso laborem.”
Dziêkujê bardzo za uwagê i cierpliwoœæ.
(Od Red.: wyk³ad zosta³ przedstawiony na spotkaniu dzia³aczy SKCh
z przedstawicielami ró¿nych nurtów tradycjonalistycznych, które odby³o
siê we Wroc³awiu 14 czerwca A.D. 2005)

KATALOG SPRZEDA¯Y
WYSY£KOWEJ
Uwaga: cena nie obejmuje kosztów
przesy³ki pocztowej
Patrick J. Buchanan - Œmieræ Zachodu - 28 z³
ks. Tadeusz Fitych
Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty
Lancellottiego (1622-1627) - 70 z³
Roman Konik - Pod w³os (antologia publicystyki) - 40 z³
Ewa Kubasiewicz-Houée - Bez prawa powrotu - 15 z³
Kevin McDonald
Fenomen ¿ydowski? Ze studiów nad etniczn¹ aktywnoœci¹ - 28 z³
Jacek Bartyzel - Demokracja - 14 z³
Tomasz Cukiernik - Prawicowa koncepcja pañstwa - 30 z³
Praca zbiorowa
Bitwa o umys³ (antologia publicystyki "Opcji na Prawo") - 25 z³
Zbigniew Jara - W pokoju przechodnim (tom poezji) - 17 z³
Jêdrzej Giertych - Polski Obóz Narodowy - 7 z³
Artur Gruszecki - Bujne chwasty - 20 z³
Stanis³aw Be³za - Byæ albo nie byæ - 8 z³
Antoni Lenkiewicz - Kazimierz Pu³aski - 13 z³

Zamówienia proszê kierowaæ na adres:
adnikiel@poczta.onet.pl.
Telefon: (071) 79 378 97
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przez System Babiloñski i w granicach indultu przez System okreœlonego. Dlatego równie¿ w obozie polskiej Prawicy konserwatywnej i narodowej w minionych miesi¹cach zabrak³o pog³êbionej
reflexji na tym, co naprawdê siê sta³o. Powszechna rozpacz wydawa³a siê zwalniaæ od obowi¹zku myœlenia. Jest zapewne wiele
przyczyn takiego stanu rzeczy - obojêtnoœæ na stan Koœcio³a, brak
wiedzy o kryzysie w Koœciele, bezkrytyczna mi³oœæ do "Papie¿a
Polaka", konformizm czy zwyk³y strach przed np. rozminiêciem
siê z "oczekiwaniami Czytelników" lub te¿ irracjonalna obawa
przed modernistyczn¹ "exkomunik¹". Wielu prawicowców to po
prostu religijni moderniœci, którym katolicyzm nie jest do niczego
potrzebny i dlatego nie wzrusza ich upadek Koœcio³a. S¹ tak¿e
z³udzenia osób, które potrafi¹ nawet przyznaæ, ¿e "pontyfikat"
bpa Wojty³y by³ katastrof¹, ale równoczeœnie twierdz¹, ¿e za
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Benedykta XVI bêdzie lepiej. Osoby te nie chc¹ dostrzec prostego
faktu, ¿e je¿eli bp Wojty³a by³ tylko G³ow¹ Nowego Koœcio³a, a nie
Namiestnikiem Chrystusa i S³ug¹ S³ug Bo¿ych, to równie¿ x. Józef
Ratzinger, Jego nastêpca, nie jest Papie¿em Koœcio³a katolickiego. I
nawet gdyby Benedykt XVI w jakiœ cudowny sposób przywróci³
Nowy Koœció³ do stanu Koœcio³a katolickiego z roku 1958, nie
zmieni³oby to Jego statusu eklezjalnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wci¹¿ by³by raczej Benedyktem I ni¿ Benedyktem XVI.
Czujemy siê w obowi¹zku o tym napisaæ, gdy¿ mamy œwiadomoœæ, ¿e s¹ "uk³ady i uwarunkowania", które sprawiaj¹, ¿e w Polsce
tylko "R-PP" mo¿e byæ miejscem do ca³kowicie otwartej i boleœnie
szczerej dyskusji o kryzysie Koœcio³a i zag³adzie Rzymskiej Wiary.
Dlatego publikujemy wa¿ny artyku³ JE x. bpa Donalda Sanborna.

POZB¥DZCIE SIÊ Z£UDNYCH NADZIEI
CO DO RATZINGERA.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
bp Donald J. Sanborn
1. Kim jest Józef Ratzinger?
Urodzi³ siê on w 1927 r. w Bawarii, a wyœwiêcony na kap³ana
zosta³ w 1952 r. Podczas Vaticanum II by³ osobistym teologiem
kardyna³a Fringsa. PóŸniej by³ wyk³adowc¹ na skrajnie lewicowym uniwersytecie w Tybindze (Tübingen), w po³udniowych
Niemczech. W 1977 r. Pawe³ VI mianowa³ go arcybiskupem Monachium. Jan Pawe³ II powierzy³ mu kierownictwo nad Kongregacj¹ ds. Nauki Wiary, stanowisko to piastowa³ a¿ do niedawna.
2. Z jakimi pogl¹dami sympatyzowa³ na soborze?
Ratzinger by³ praw¹ rêk¹ du¿o starszego Karola Rahnera,
który wraz z Janem Küngiem, przej¹³ kontrolê nad soborem.
Dzia³aj¹c w ukartowany sposób dla realizacji tego celu pos³u¿yli
siê tak zwan¹ Europejsk¹ Koalicj¹, dobrze zorganizowan¹ i g³oœn¹ grup¹ biskupów pochodz¹cych z Europy pó³nocnej, która opanowa³a sobór. A zatem Ratzinger, wraz z Rahnerem i Küngiem reprezentowa³ lewe, ekstremalne skrzyd³o soboru.
3. Czy w³aœciwe jest okreœlenie Ratzingera mianem konserwatysty?
Nie. Z punktu widzenia Wiary katolickiej, Ratzinger nie jest
nawet katolikiem. Tak samo jak Wojty³a jest on publicznym heretykiem. Ze wzglêdu na to, ¿e nie pochwala on kap³añstwa kobiet,
antykoncepcji, przerywania ci¹¿y, sodomii itd. to mo¿e uchodziæ
za konserwatywnego przedstawiciela koœcio³a Novus Ordo. W
kilku sytuacjach wypowiada³ siê te¿ z uznaniem o tradycyjnej liturgii. Ale porównuj¹c go do katolickich papie¿y, takich jak Pius
IX, Leon XIII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI albo Pius XII, to nie
mo¿na go nawet uznaæ za katolika.
4. Dlaczego twierdzisz, ¿e Ratzinger nie jest nawet katolikiem?
Poniewa¿ jest on ekumenicznym maniakiem, uwa¿am nawet,
¿e bardziej ekumenicznym od Wojty³y, o ile to w ogóle jest mo¿liwe. Ale ekumenizm jest sprzeczny z nasz¹ œwiêt¹ Wiar¹. Zosta³
on potêpiony w nie pozostawiaj¹cych w¹tpliwoœci s³owach w
1928 roku, przez Papie¿a Piusa XI, który okreœli³ go jako "odstêpstwo od religii, przez Boga nam objawionej". Ekumenizm jest
sercem i dusz¹ Vaticanum II. Wszystkie liturgiczne, doktrynalne i
dyscyplinarne zmiany wprowadzone przez Vaticanum II dokonano w imiê ekumenizmu. Ju¿ w swoim pierwszym wyst¹pieniu
Ratzinger zapewni³ kardyna³ów, ¿e bêdzie kontynuowa³ reformy
Vaticanum II i nadal bêdzie d¹¿y³ do zbli¿enia z innymi religiami
poprzez ekumenizm. Nasi wierni musz¹ zdaæ sobie sprawê, ¿e
ekumenizm jest centralnym problemem. Ekumenizm i katolicyzm nie mog¹ iœæ ze sob¹ w parze. Je¿eli Ratzinger jest ekumenist¹ - a tak jest w istocie - to nie mo¿e byæ dobry i w ogóle nie mo¿e
byæ ¿adnym papie¿em.
5. Jak s¹dzisz, jaki bêdzie jego program?
Myœlê, ¿e bêdzie bardzo ¿ywio³owo forsowa³ ekumeniczny
program. Jego "panowanie" bêdzie krótkie i uwa¿am, ¿e z tej
przyczyny, szybko zwróci siê ku temu, co sam nazwa³ "pojednan¹

ró¿norodnoœci¹", termin zapo¿yczony od Oskara Cullmana, protestanta. Oznacza to, ¿e bêdzie d¹¿y³ do po³¹czenia wszystkich religii
w jakiejœ wielkiej organizacji, w której ka¿dy zachowa swoj¹ to¿samoœæ, niemniej jednak bêdzie uwa¿a³, ¿e pozostaje we wspólnocie z
wszystkimi innymi. Rozpocznie od schizmatyków i protestantów.
Nie zdziwi³bym siê, gdyby uczyni³ kilka bardzo œmia³ych posuniêæ
w tym kierunku. Podczas rz¹dów Wojty³y opracowa³ dok³adnie
ca³¹ teologiê niezbêdn¹ dla osi¹gniêcia tego celu.
6. Jak¹ teologiê masz tu na myœli?
Jest ni¹ "nowa eklezjologia".
7. Czym jest nowa eklezjologia?
Jest to nauka zajmuj¹ca siê natur¹ Koœcio³a Chrystusowego.
Tradycyjna eklezjologia jest ca³kiem prosta: Koœcio³em Chrystusowym jest Koœció³ rzymskokatolicki, który jest jedynym œrodkiem
zbawienia na œwiecie. Ka¿da z religii poza Koœcio³em rzymskokatolickim, obojêtnie czy bêdzie to prawos³awie, protestantyzm, judaizm itp., pomimo ¿e mo¿e posiadaæ pewne prawdy, a nawet wa¿ne sakramenty, jest religi¹ fa³szyw¹ i nie jest œrodkiem zbawienia.
Oczywiœcie taka nauka o Koœciele jest niezgodna z ekumenizmem. Tak wiêc moderniœci ju¿ od lat trzydziestych XX wieku zaczêli opracowywaæ ekumeniczn¹ eklezjologiê, która dostrzega w
niekatolickich religiach pewne wartoœci. Ta nowa eklezjologia zosta³a w³¹czona do nauk Vaticanum II i jest si³¹ napêdow¹ ekumenizmu.
Co mówi ta nowa nauka o Koœciele? Oto jej streszczenie:
· Koœció³ Chrystusowy i Koœció³ rzymskokatolicki nie s¹ jednym i tym samym, poniewa¿ koœcio³y niekatolickie nale¿¹ do Koœcio³a Chrystusowego, ale nie nale¿¹ do Koœcio³a katolickiego.
· Koœció³ Chrystusowy "trwa w" Koœciele rzymskokatolickim,
jako ¿e Koœció³ rzymskokatolicki posiada "pe³niê" wszystkich elementów sk³adowych Koœcio³a Chrystusowego.
· Chocia¿ Koœció³ Chrystusowy nie trwa w koœcio³ach niekatolickich, poniewa¿ brak im "pe³ni", niemniej jednak mo¿na go w tych
koœcio³ach niekatolickich odnaleŸæ, aczkolwiek w niedoskona³y
sposób.
· Koœcio³y niekatolickie s¹ zatem prawdziwymi "koœcio³ami
partykularnymi" tworz¹cymi wraz z Koœcio³em rzymskokatolickim jeden Koœció³ Chrystusowy.
· Koœció³ rzymskokatolicki pozostaje w "czêœciowej wspólnocie" z tymi niekatolickimi koœcio³ami, w tym zakresie, w jakim posiadaj¹ one elementy Koœcio³a Chrystusowego, takie jak wa¿ne sakramenty i prawdziwe doktryny.
· Koœcio³y niekatolickie s¹ "œrodkami zbawienia" w tym zakresie, w jakim zachowane s¹ w nich prawdziwe elementy Koœcio³a
Chrystusowego.
· W tych niekatolickich koœcio³ach, które posiadaj¹ wa¿n¹ eucharystiê (np. prawos³awie), jeden, œwiêty, katolicki i apostolski
Koœció³ jest obecnym za ka¿dym razem, gdy ofiaruje siê tam wa¿n¹
eucharystiê.
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· Koœcio³y niekatolickie, nie podlegaj¹ce rzymskiemu papie¿owi (czyli wszystkie z nich) nosz¹ na sobie "ranê" bêd¹c¹ wynikiem braku tego podporz¹dkowania. Jednak pomimo nieuznawania prymatu rzymskiego nie przestaj¹ byæ "koœcio³ami partykularnymi" tzn. Koœcio³ami-cz³onkami wielkiego Koœcio³a Chrystusowego.
8. Co to wszystko oznacza?
Jest to odrzucenie tradycyjnego nauczania katolickiego Koœcio³a odnosz¹cego siê do natury Koœcio³a Chrystusowego. Stoi w
sprzecznoœci z tradycyjnym nauczaniem i dlatego mówimy, ¿e
Vaticanum II jest heretycki oraz ¿e Ratzinger jest heretykiem,
gdy¿ promulgowali tê naukê. Z tej te¿ przyczyny, twierdzê, ¿e
Ratzinger nie jest nawet katolikiem.
9. Jakich jeszcze innych herezji jest zwolennikiem Ratzinger?
Jest ewolucjonist¹ w kwestii prawdy i Koœcio³a. W przemowie wyg³oszonej w 1993 roku, w protestanckim koœciele w Rzymie, stwierdzi³ co nastêpuje: "Dlatego celem ka¿dego ekumenicznego wysi³ku jest osi¹gniêcie rzeczywistej jednoœci Koœcio³a, co implikuje wielorakoœæ form, których nie mo¿emy jeszcze zdefiniowaæ". Gdzie indziej wyra¿a siê tak: "Jak na razie
nie oœmielam siê zasugerowaæ ¿adnych konkretnych, mo¿liwych i wyobra¿alnych sposobów urzeczywistnienia tego przysz³ego koœcio³a". Chcia³bym teraz zapytaæ, co mo¿e byæ bardziej
zdefiniowane ni¿ doktryna, kult i dyscyplina Koœcio³a rzymskokatolickiego? Czy zdajecie sobie sprawê jak zatrwa¿aj¹ce jest
us³yszenie z jego ust, ¿e z powodu ekumenizmu nie mamy ¿adnego wyobra¿enia o tym, jak w przysz³oœci bêdzie wygl¹da³ Koœció³? W zagadnieniach religii katolickiej, Ratzinger jest darwinowskim ewolucjonist¹.
10. Czy Ratzinger przy innych okazjach da³ wyraz tej ewolucjonistycznej idei?
Tak, w swojej ksi¹¿ce Wieloœæ Religii - Jedno Przymierze
(Many Religions - One Covenant) (1998) Ratzinger zawar³ kilka
niezwykle alarmuj¹cych stwierdzeñ:
· "Jednak¿e tym, czego potrzebujemy jest szacunek dla
wierzeñ innych oraz gotowoœæ poszukiwania prawdy w tym,
co oddzia³uje na nas jako nieznane lub obce; gdy¿ taka prawda odnosi siê do nas, mo¿e nas naprawiæ i prowadziæ dalej
wzd³u¿ szlaku" (s. 110).
· "Bêdê móg³ lepiej nauczyæ siê mojej w³asnej prawdy, je¿eli zrozumiem inn¹ osobê i pozwolê siê prowadziæ drog¹ do Boga, który jest jeszcze wiêkszy, bêd¹c pewny, ¿e nigdy nie mia³em w swoich rêkach ca³ej prawdy o Bogu, ale zawsze jestem
uczniem pielgrzymuj¹cym ku niej, na szlaku, który nie ma
koñca" (ibidem).
Chcia³bym teraz zapytaæ, jak ktoœ maj¹cy Wiarê katolick¹
móg³by mówiæ takie rzeczy? Czy¿ Koœció³ katolicki nie naucza
ca³ej prawdy w imiê Chrystusa i z Jego pomoc¹? Ratzinger nie posiada wiary. Jak¿e Wiara katolicka mog³aby byæ "na szlaku, który
nie ma koñca"? Jak¿e katolik móg³by powiedzieæ "Nigdy nie posiadam w swoich rêkach ca³ej prawdy o Bogu"? Czy¿ nie jest to
dogmatyczny ewolucjonizm w swej najczystszej postaci, potêpiony przez œwiêtego Piusa X?
Pos³uchajmy jeszcze, co mówi Ratzinger:
· "Mo¿na by powiedzieæ, ¿e religia zawiera w sobie drogocenn¹ per³ê prawdy, ale zawsze ukrywa j¹ i stoi przed ni¹ nieustanne niebezpieczeñstwo, ¿e straci ze swojego pola widzenia
swoj¹ istotê. Religiê mo¿e dotkn¹æ choroba i mo¿e staæ siê
czymœ destrukcyjnym. Mo¿e i powinna prowadziæ nas do prawdy, ale mo¿e tak¿e ludzi oddzieliæ od prawdy... Stosunkowo
³atwo mo¿e nam przyjœæ krytykowanie religii innych, ale musimy byæ gotowi na przyjêcie krytyki nas samych i naszej w³asnej religii" (Ibidem).
· "Karl Barth [teolog protestancki] dokonywa³ w chrzeœcijañstwie rozró¿nienia miêdzy religi¹ a wiar¹... [On] mia³ s³usznoœæ w tym znaczeniu, ¿e religia chrzeœcijanina mo¿e ulec
chorobie i staæ siê przes¹dem: konkretna religia, w której wiara jest g³êboko prze¿ywana musi byæ nieustannie oczyszczana
na bazie prawdy, tej prawdy, która z jednej strony ukazuje siê
w wierze, a z drugiej strony, ujawnia siê na nowo poprzez dia-

log, pozwalaj¹c nam uznaæ swoj¹ tajemnicê i nieskoñczonoœæ"
(s. 111).
Powy¿sze cytaty, stanowi¹ wyraŸny dowód, ¿e Ratzinger jest
przywi¹zany do modernistycznej koncepcji wiary jako religijnego
doœwiadczenia ka¿dego cz³owieka, ró¿ni¹cego siê od jego religii, tj.
zbioru dogmatów, liturgicznych przepisów i zasad dyscypliny,
które on wyznaje i praktykuje. Religia, wed³ug niego, mo¿e ulec zepsuciu. A zatem, musi podlegaæ sta³emu oczyszczaniu dokonywanemu przez wiarê, która jest czym innym od religii oraz dialog z innymi religiami.
To rozró¿nienie na religiê i wiarê jest typowo modernistyczne.
Podporz¹dkowuje ono "religiê" wiecznej, nie maj¹cej koñca zmianie. Innymi s³owy, zgodnie z tym co wy¿ej stwierdzi³, nie mamy ¿adnego wyobra¿enia o tym, jak bêdzie wygl¹da³ przysz³y koœció³.
W przeciwieñstwie do tego katolicka nauka mówi, ¿e przedmiotem naszej wiary s¹ nieomylne dogmaty nauczane przez rzymskokatolicki Koœció³, które s¹ absolutnie niezmienne i niereformowalne. Liturgia i zasady dyscypliny Koœcio³a podporz¹dkowane s¹
tym niezmiennym dogmatom i dlatego s¹ równie¿ niezmienne w
swojej istocie.
Pos³uchajmy, co Ratzinger mówi o misyjnej dzia³alnoœci Koœcio³a katolickiego:
· "W przysz³oœci dzia³alnoœæ misyjna nie mo¿e polegaæ dalej
na zwyk³ym przekazywaniu komuœ nie maj¹cemu w ogóle ¿adnej wiedzy o Bogu tego, w co musi on uwierzyæ" (s. 112).
· "G³oszenie ewangelii musi byæ z koniecznoœci procesem
dialogu. Nie przekazujemy drugiej osobie czegoœ, co jest jej ca³kowicie nieznane; lecz raczej, otwieramy ukryt¹ g³êbiê czegoœ, z
czym w swojej w³asnej religii jest ju¿ on w kontakcie" (ibidem).
· "Dialog miêdzy religiami powinien stawaæ siê coraz bardziej ws³uchiwaniem siê w Logos, który wskazuje nam - uwik³anym w nasze podzia³y i sprzeczne twierdzenia - tê jednoœæ, w
której ju¿ wspólnie uczestniczymy" (ibidem).
Powy¿sze twierdzenia Ratzingera ca³kowicie niszcz¹ naukê
katolickiego Koœcio³a, ¿e jest jeden prawdziwy Koœció³, poza którym nie ma zbawienia. Koœció³ katolicki nigdy nie prowadzi³ swojej dzia³alnoœci misyjnej w taki sposób. Nigdy nie "prowadzi³ dialogu" z fa³szywymi religiami. Podczas gdy troszczy³ siê o to, by nie
obraziæ ludzi, a nawet przyjmowaæ te spoœród ich zwyczajów, które
nie by³y niezgodne z katolicyzmem, to nigdy nie uznawa³ wartoœci
zawartych w fa³szywych religiach, z którymi siê spotyka³. Czy œw.
Piotr lub papie¿e pierwszych wieków "dialogowali" z rzymskimi
ba³wochwalcami, po to by odnaleŸæ "jednoœæ, w której ju¿ uczestniczyli"?
Koœció³ Ratzingera jest nieznany katolikom oraz historii katolicyzmu. Ratzinger prosi, ¿ebyœmy przylgnêli do nieznanego koœcio³a przysz³oœci, a wiêc abyœmy w rzeczywistoœci porzucili wieczny i niezmienny Koœció³ Chrystusowy.
11. Jaki bêdzie stosunek Ratzingera do tradycjonalistów?
Jak s¹dzê, ca³kowicie zignoruje on sedewakantystów. Byæ mo¿e kilku z nas ekskomunikuje. Myœlê, ¿e zaproponuje coœ ruchowi
indultowemu i Bractwu Œw. Piotra. Oni akceptuj¹ Vaticanum II i nie
widz¹ ¿adnych problemów w nowej eklezjologii. A zatem Ratzinger nie bêdzie widzia³ ¿adnych przeszkód, jak s¹dzê, w przyznaniu
im wiêkszych przywilejów ni¿ zrobi³ to Wojty³a. Wojty³a nienawidzi³ tradycyjnego ruchu. Ratzinger jest inny pod tym wzglêdem. Patrz¹c z punktu widzenia zwyk³ego gustu, jest on bardziej konserwatywny od Wojty³y i bêdzie faworyzowa³ zachowanie tradycyjnej ³aciñskiej Mszy, na kszta³t czegoœ w rodzaju muzealnego okazu. Jak
d³ugo zwolennicy Indultu i FSSPX bêd¹ podzielaæ koncepcjê "pojednanej ró¿norodnoœci", tak d³ugo bêd¹ cieszyæ siê wzglêdami u
Ratzingera.
Stosuj¹c tak¹ politykê, s¹dzê, ¿e Ratzinger odwo³a siê do lewego skrzyd³a Bractwa Œwiêtego Piusa X pragn¹cego unormowania
swojego statusu, tj. pojednania siê z Watykanem. Mo¿e im przyznaæ daleko id¹ce ustêpstwa. Je¿eli na tym polu odniesie sukces, to
podzieli tê grupê, jako ¿e s¹ ju¿ oni podzieleni na lewe i prawe
skrzyd³o.
Jednak¿e niestety, uwa¿am, ¿e pozosta³oœæ po FSSPX bêdzie
beztrosko kontynuowaæ tê sam¹ star¹ liniê "jednoœci z Ojcem Œwiê-
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tym" - grube k³amstwo - i jednoczeœnie dalej prowadziæ swoj¹
praktykê buntu przez zorganizowane i powszechne niepos³uszeñstwo wobec niego. Tak wiêc nie ma tu zbyt wiele nadziei.
12. Jaki zatem powinniœmy mieæ stosunek do Ratzingera?
Taki sam jak do Wojty³y: on nie jest katolikiem, poniewa¿ jest
heretykiem i narzuca katolikom fa³szyw¹ religiê. Z obu tych powodów nie mo¿e byæ katolickim papie¿em. Musimy dzia³aæ jak
zawsze, ca³y czas modl¹c siê do Boga, by pewnego dnia przywróci³ nam prawdziwego katolickiego papie¿a. Tylko przez prawdziwego katolickiego papie¿a nasz katolicki Koœció³ i nasze katolickie ¿ycie mo¿e powróciæ do normalnoœci.
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· Ratzinger jest ewolucjonist¹ w kwestii samej natury Koœcio³a,
co pokazuje heretyckie nastawienie wobec Koœcio³a, a co stanowi
przedmiot naszej wiary.
· Ratzinger twierdzi, ¿e katolicy nie posiadaj¹ ca³ej prawdy o
Bogu i aby j¹ odnaleŸæ musz¹ prowadziæ dialog z niekatolikami.
· Musimy trwaæ w naszym oporze wobec modernizmu uznaj¹c
Ratzingera za fa³szywego papie¿a i nadal przylegaæ do tego, co
otrzymaliœmy od naszych przodków jako Wiarê katolick¹.
(Biuletyn MHT, maj 2005)
Bp Donald J. Sanborn

PODSUMOWANIE
· Ratzinger jest heretykiem przede wszystkim z powodu swojego stanowiska wobec ekumenizmu i nowej eklezjologii, które to
pogl¹dy zosta³y potêpione przez Koœció³.

Rektor Seminarium Trójcy Przenajœwiêtszej
(Most Holy Trinity Seminary) bpsanborn2002@yahoo.com
T³umaczy³ Miros³aw Salawa ( www.ultramontes.pl )

STOSUNEK X. MICHA£A PORADOWSKIEGO DO
PRZEWROTU I RZ¥DÓW GEN. PINOCHETA W CHILE
referat wyg³oszony podczas sesji zorganizowanej przez dyrekcjê
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki i Uniê Polityki Realnej w Kaliszu
w pierwsz¹ rocznicê œmierci x. prof. Micha³a Poradowskiego, 16 czerwca 2004 r.

W

Andrzej Orkowski

roku 1948 x. Micha³ Poradowski otrzyma³ propozycjê
objêcia katedry socjologii i katolickiej nauki spo³ecznej
na Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile. Oferta ta mog³aby wydawaæ siê zaskakuj¹ca, gdy¿ mia³ wtedy dopiero
35 lat. Jednak w ci¹gu tych kilku lat, które spêdzi³ w paryskich
uczelniach na Sorbonie, w Instytucie Katolickim i w Narodowym
Instytucie Nauk Politycznych, uzyska³ trzy doktoraty: z teologii,
socjologii i prawa. By³ zatem cz³owiekiem nieprzeciêtnie inteligentnym i pracowitym. Sam, w wywiadzie dla Naszej Polski
udzielonym w 1998 r., opisa³ to tak: Moja wêdrówka zaczê³a siê w
roku 1945, kiedy to musia³em uciekaæ z Polski, gdy¿ by³em w Narodowych Si³ach Zbrojnych szefem duszpasterstwa, kierownikiem
wszystkich kapelanów. Komuniœci mnie znali i od razu trafi³bym
do wiêzienia. Znalaz³em siê w Pary¿u, tam studiowa³em, kontynuowa³em naukê hiszpañskiego, rozpoczêt¹ jeszcze w Warszawie
za okupacji u bardzo kulturalnej profesorki. W Pary¿u pozna³em
pewnego chilijskiego ksiêdza, on ju¿ nie ¿yje, który mnie namówi³
na wyjazd do Chile. By³ to zamo¿ny i bardzo m¹dry cz³owiek, m.in.
wybudowa³ w Chile wiele piêknych koœcio³ów. Niestety, nie pamiêtam dzisiaj jego nazwiska.
Rok póŸniej opuœci³ wiêc Francjê i rozpocz¹³ najbardziej aktywny i twórczy okres swojego ¿ycia. Jego nieprzeciêtny talent
zosta³ szybko doceniony i ju¿ w 1952 r. otrzyma³ katedrê socjologii i katolickiej nauki spo³ecznej na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Valparaiso, a potem tak¿e zosta³ profesorem Uniwersytetu Marynarki Wojennej, gdzie prowadzi³ wyk³ady o marksizmie, komunizmie i œwiatowej rewolucji. W tym miejscu warto
wspomnieæ o ma³o znanym epizodzie z ¿ycia x. Micha³a. Otó¿
ma³o brakowa³o, a do Chile by nie pojecha³. Ówczesny biskup lubelski, x. Stefan Wyszyñski - póŸniejszy kardyna³ i prymas Polski
- czyni³ starania, aby œci¹gn¹æ go do Lublina, gdzie proponowa³
mu wyk³ady z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niestety, zaanga¿owanie x. Poradowskiego w okresie okupacji, kiedy to by³ m.in. kapelanem Narodowych Si³ Zbrojnych,
by³o nie w smak komunistycznym w³adzom w powojennej Polsce. Powrót do kraju niechybnie skoñczy³by siê natychmiastowym aresztowaniem.
W Chile spêdzi³ prawie pó³ wieku swojego aktywnego ¿ycia.
Nic zatem dziwnego w tym, ¿e oprócz wyk³adów zaj¹³ siê równie¿
prac¹ czysto naukow¹. Interesowa³y go g³ownie sprawy zwi¹zane
z ¿yciem Koœcio³a katolickiego oraz studia nad komunizmem.
Nie by³o mu ³atwo. Jak wspomina³ w wywiadzie dla Frondy z
1994 r., przez pewien czas za swoje antykomunistyczne pogl¹dy

mia³ wrogów tak¿e w koœcielnej hierarchii i musia³ zostaæ... taksówkarzem. Mówi³ o tym epizodzie w sposób nastêpuj¹cy: Mieszka³em wtedy w kapelanii u sióstr, by³em ich spowiednikiem. Kiedyœ
rano po mszy jem œniadanie, kilka mniszek jest obecnych, a tu otwieraj¹ siê drzwi i stoi w drzwiach ksi¹dz, nie wchodzi tylko krzyczy:
"Przynios³em ksiêdzu rozkaz od pra³ata. Natychmiast wynosiæ siê z
Chile!". Siostrzyczki siê przerazi³y: "co ksi¹dz zrobi³". Ja siê wiêc
go spyta³em: "dlaczego?". Tamten odpowiedzia³: "ksi¹dz siê robi
stary, mo¿e zachorowaæ, mo¿e umrzeæ. Kto bêdzie pokrywa³ koszty?". Trzasn¹³ drzwiami i wyszed³. "Biorê siostry na œwiadka - zwróci³em siê do nich - powiedzia³, ¿e nie maj¹ pieniêdzy na mój pogrzeb". Zaraz pojecha³em na sk³ad samochodów, ¿eby znaleŸæ jak¹œ
taksówkê i los chcia³, ¿e by³a. Wymieni³em swój samochód na francusk¹ "Simcê", za³atwi³em wszystkie papiery, zapisa³em siê do
zwi¹zku zawodowego taksówkarzy. Zadzwoni³em do znajomego salezjanina i poprosi³em, aby w kurii pokaza³ moje dokumenty, ¿e w
razie choroby czy œmierci syndykat taksówkarzy pokrywa wszystkie
koszty. Biskup jedynie odebra³ mi licencjê na spowiadanie, ale zosta³em w Chile. (...)Trzy lata pracowa³em jako taksówkarz, ale tylko
2 lata by³em na ka¿de wezwanie. Trzeci rok by³em ju¿ w³aœciwie
szoferem, tyle ¿e samochód by³ mój. Mia³em sta³ego klienta.
Dla potrzeb niniejszego referatu skupiê siê na zasygnalizowaniu w¹tku politycznego w twórczoœci x. Micha³a, aby pokazaæ w
dalszej czêœci, ¿e jego bardzo okreœlony stosunek do rz¹dów gen.
Pinocheta nie wzi¹³ siê znik¹d, a by³ logiczn¹ konsekwencj¹ jego
badañ, prac naukowych i œwietnego rozeznania w sytuacji spo³ecznej ówczesnego Chile. Przy tej okazji wypada mi zaznaczyæ, ¿e bêdê tutaj stara³ siê przedstawiæ subiektywn¹ ocenê x. Micha³a Poradowskiego. Nie bêdzie zatem w tym miejscu zaznaczonych tak licznych przecie¿ pogl¹dów o zupe³nie przeciwnym charakterze. Pragn¹c jedynie pokazaæ, ¿e ocena x. Micha³a nie jest odosobniona, pos³u¿ê siê cytatami z innych osób, które patrzy³y na chilijskie wydarzenia podobnie.
W Chile pisa³ x. Micha³ wiele ksi¹¿ek i artyku³ów poœwiêconych tematom politycznym, np. seriê tekstów traktuj¹cych o marksizmie, która ukaza³a siê potem w wydaniu ksi¹¿kowym pod
wspólnym tytu³em Wyzwolenie czy ujarzmienie?. Wœród innych jego politycznych dzie³ wymieniæ nale¿y Marksowsk¹ rewolucjê w
Rosji, Teologiê wyzwolenia Karola Marksa, Aktualizacjê marksizmu przez trockizm, a przede wszystkim Dziedzictwo rewolucji
francuskiej, która wydana zosta³a ju¿ w Polsce. W tej ostatniej
ksi¹¿ce x. Micha³ Poradowski logicznie dowodzi³, ¿e rewolucja
paŸdziernikowa w Rosji by³a naturaln¹ konsekwencj¹ rozprze-
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strzenienia siê myœli i idea³ów tzw. wielkich encyklopedystów, jakobinów i skutkiem tego równie¿ rewolucji francuskiej.
Ponadto w Chile wydawa³ polonijne czasopismo Polak w
Chile i polityczny kwartalnik pt. Estudios sobre el Comunismo
(Studia nad komunizmem) w skrócie czêsto nazywane Revist¹.
We wspomnianym ju¿ wywiadzie dla Naszej Polski, na pytanie
redakcji o jego walkê z komunizmem w tamtych czasach odpowiedzia³: Chcia³bym pokazaæ Panu to czasopismo, "Studia nad
komunizmem", po hiszpañsku Estudios sobre el Comunismo, które rozchodzi³o siê na obszarze ca³ej Ameryki £aciñskiej w latach
50. i 60., przez kilkanaœcie lat. Ono odegra³o niezrównan¹ rolê w
tej walce, mia³o wp³yw na kszta³towanie umys³ów, dociera³o do
ró¿nych œrodowisk. Poza tym wyg³asza³em setki wyk³adów w wojsku chilijskim - propozycje tych szkoleñ z³o¿y³em w³aœnie Pinochetowi i zosta³a ona dobrze przyjêta. Ukazywa³y one niebezpieczeñstwa komunistycznej propagandy, demaskowa³y ten system.
Potem jeŸdzi³em z nimi do Brazylii i Argentyny. Myœlê, ¿e mia³y
one dobry wp³yw na tamtejsz¹ armiê, w kierunku zrozumienia zagro¿eñ zwi¹zanych z komunizmem. Warto dodaæ, ¿e w tym czasopiœmie na pocz¹tku dominowali Polacy, dopiero póŸniej wykszta³ci³a siê - myœlê, ¿e dziêki naszej dzia³alnoœci - latynoska elita antykomunistyczna.
Nieco szerzej mówi³ x. Micha³ o genezie i historii swojego
kwartalnika w wywiadzie dla czasopisma Fronda z 1994 r.: Komunizm by³ modny. Ja wtedy myœla³em, ¿eby zrobiæ coœ dla Polski,
czyli przede wszystkim informowaæ. Oœrodek londyñski te¿ siê tym
przejmowa³. Ci¹gle rozsy³ali jakieœ informacje, jaka jest sytuacja
gospodarcza, jak jest z reform¹ roln¹. Mnie te¿ przysy³ali nieraz
bardzo dobre artyku³y, prosili, ¿eby przek³adaæ na hiszpañski i
gdzieœ je publikowaæ. Ale nikt tego nie chcia³ przyjmowaæ, bo nikogo nie interesowa³o, co siê dzieje w Polsce, ludzi to nie bra³o.
Postanowi³em wiêc zrobiæ czasopismo, z tym, ¿e Polska bêdzie
tam stanowi³a jeden z tematów, ale nie mo¿e zabrakn¹æ Czech,
Rumunii, jednak g³ównym tematem bêdzie Ameryka Po³udniowa.
Wiêc emigracja mi trochê pomog³a, bo by³a demobilizacja i pewne fundusze wojska siê uchowa³y na sprawy oœwiatowe. W Londynie rozmawia³em z Andersem i przedstawi³em mu swój pomys³ na
pismo. On to zaakceptowa³, wiêc na pierwszy numer mia³em pieni¹dze od genera³a. Jak siê to zaczê³o, to dosta³em mo¿liwoœæ wyjechania na d³u¿szy czas do Hiszpanii dziêki ówczesnemu ambasadorowi hiszpañskiemu w Santiago, który uzyska³ dla mnie od
rz¹du Franco stypendium na roczny kurs historii i kultury hiszpañskiej w Madrycie. Pozna³em tam doœæ dobrze kierownika tych
kursów i jak ju¿ wróci³em do Chile i zacz¹³em robiæ "Revistê"
("Studia nad komunizmem") to jego mianowano ministrem propagandy. Od razu mu wys³a³em "Revistê" i napisa³em, ¿e wyda³em
dopiero jeden numer, nie mam pieniêdzy i spyta³em, czy by nie
chcia³ zaprenumerowaæ u mnie tego pisma. On przysta³ na to i siê
u³o¿y³ ze mn¹, ¿e bêdzie braæ 100 egzemplarzy i to ju¿ by³a dla
mnie jakaœ podstawa finansowa. Te egzemplarze siê rozchodzi³y
w Hiszpanii, tam takiego pisma nie by³o. Wreszcie dotar³y do mnie
takie broszurki informuj¹ce o komunizmie, dowiedzia³em siê, ¿e
s¹ dystrybuowane przez pewn¹ ambasadê, nie mogê powiedzieæ
jak¹. Poszed³em do nich i zaproponowa³em wspó³pracê. Po skontaktowaniu siê ze swoim ministerstwem spraw zagranicznych
zgodzili siê braæ 250 egzemplarzy co kwarta³. Wkrótce zabrak³o
pieniêdzy Andersowi i trwa³em dalej dziêki rz¹dowi Franco i ambasadzie tego kraju. Czyli wydawa³em 1000 sztuk, 500 sz³o tymi
kana³ami prenumeraty, a resztê sam rozprowadza³em g³ównie
wœród studentów, ale wysy³a³em tak¿e do Paragwaju, Urugwaju,
Argentyny.
Kolejnym elementem jego dzia³alnoœci w Chile by³y wyk³ady, prelekcje i konferencje na temat zagro¿eñ p³yn¹cych z komunizmu. Organizowa³ i by³ zapraszany na wiele odczytów i kongresów poœwiêconych problematyce komunistycznej w wielu krajach Ameryki Po³udniowej. Najczêœciej zapraszali mnie do Brazylii - mówi³ ksi¹dz Poradowski - wozili samolotami do najodleglejszych koszar w d¿ungli na wyk³ady. Podczas jednego pobytu
da³em 40 wyst¹pieñ, przyjecha³em kompletnie wyczerpany, prawie g³osu nie zdar³em, przez miesi¹c prawie nie mog³em mówiæ.
(...) oprócz czytania pisma zapraszali mnie te¿ na wyk³ady, które

dawa³em kadrze oficerskiej - w szkole podchor¹¿ych, w akademii
wojskowej, w akademii morskiej. (...) od czasu do czasu organizowano kongresy antykomunistyczne w ró¿nych miejscowoœciach na
kontynencie. Zawsze bra³em w nich udzia³ i miewa³em g³ówne referaty.
Publikowa³ te¿ swoje polityczne teksty w wielu czasopismach
ukazuj¹cych siê w Europie i Ameryce Pó³nocnej, np. w wychodz¹cym w Rzymie Duszpasterzu Polskim Zagranic¹.1) Ju¿ same tytu³y
jego dzie³ œwiadcz¹ o tym, ¿e studiom nad zagadnieniami marksizmu, komunizmu, trockizmu i innym pokrewnym tematom poœwiêci³ x. Micha³ wiele swej pracy i ¿ycia. Uczyni³o go to jednym z najlepszych znawców zarówno ideologii komunistycznej, jak i skutków wprowadzania jej w ¿ycie. Jednak najlepsza teoria nie mo¿e
równaæ siê z empiri¹, jeœli chodzi o poznanie rzeczywistych efektów dzia³ania zjawisk. Dlatego czytaj¹c ksi¹¿ki i artyku³y xiêdza
Micha³a Poradowskiego, pamiêtajmy, ¿e on prze¿y³ tragediê narodu chilijskiego i by³ jej naocznym œwiadkiem. Podnosi to niew¹tpliwie rangê jego dorobku twórczego i dodaje wagi jego opisom tamtych wydarzeñ.
Po tym wstêpie przechodzimy do meritum sprawy, czyli odpowiemy sobie na pytanie tytu³owe: jaki by³ stosunek x. Poradowskiego do przewrotu i rz¹dów gen. Augusta Pinocheta. Muszê w tym
miejscu zastrzec, ¿e choæ mam swoje zdanie na temat ówczesnych
wydarzeñ, jedynym celem tego referatu pozostaje chêæ naœwietlenia Pañstwu motywów takiego, a nie innego stosunku do nich xiêdza Micha³a Poradowskiego.
Niestety, nie mia³em przyjemnoœci znaæ x. Micha³a osobiœcie,
wiêc odpowiedŸ tê znajdujê jedynie w jego tekstach i wywiadach.
Bêdê zatem pos³ugiwa³ siê cytatami zaczerpniêtymi z bogactwa jego dzie³. W artykule pt. Cud gospodarczy genera³a Pinocheta w
Chile pisa³ on: (...) trzeba przypomnieæ, ¿e kiedy genera³ Pinochet
obejmowa³ w³adzê w Chile, pod koniec interwencji Si³ Kontroli
Pañstwa, a wiêc ca³kowicie legalnie, ca³y kraj znajdowa³ siê w katastrofalnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej dziesiêcioma latami rz¹dów socjalistycznych (okres rz¹dów prezydentów Freya i
Allende, a wiêc lata 1964-1973); trzeba wiêc by³o dos³ownie zaczynaæ od zera. (...) Recepta genera³a Pinocheta jednoczeœnie szanuje
naukê ekonomii, jak i naukê spo³eczn¹ Koœcio³a, czyli chrzeœcijañskie wymagania moralne odnoœnie ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego i tym ró¿ni siê od innych cudów gospodarczych wspó³czesnych, jak np. w Po³udniowej Korei, Tajwanie lub Japonii, gdzie tak¿e szanuje siê naukê ekonomii, ale nie wymaga jednoczeœnie zasad
chrzeœcijañskiej etyki spo³eczno-gospodarczej. Ju¿ zatem ten pierwszy cytat wyraŸnie wskazuje, ¿e x. Micha³ Poradowski popiera³
zarówno sposób dojœcia do w³adzy, jak i póŸniejsze rz¹dy genera³a
Pinocheta. Ta konkluzja, w œwietle dzisiejszego stanu wiedzy przeciêtnego Polaka stawia postaæ xiêdza w (³agodnie mówi¹c) dziwnej
sytuacji. Jak to bowiem mo¿liwe, by katolicki xi¹dz, który prze¿y³
koszmar hitlerowskiej okupacji, a nastêpnie musia³ uciekaæ z kraju
przed stalinowskimi przeœladowaniami popiera³ jednoczeœnie zamach stanu, krwawe rzezie junty wojskowej i ucisk w³asnego narodu przez uzurpatora stawianego w jednym szeregu z Hitlerem i Stalinem?! Czy¿by na stare lata mia³ ju¿ dosyæ ucieczki przed represjami? Czy¿by za³ama³ siê i podda³? Takie wra¿enie mo¿e odnieœæ
przeciêtny Polak i Europejczyk, karmiony propagand¹ lewicowych
mediów, których wp³yw na nasze ¿ycie jest dzisiaj ogromny.
S³uchaj¹c dzisiaj radia, ogl¹daj¹c telewizjê czy czytaj¹c codzienn¹ prasê niedoœwiadczony i niewyrobiony cz³owiek poznaje
Chile prezydenta Salwadora (Zbawiciela) Allendego niemal jako
raj na Ziemi, który zniszczy³ swoim zamachem stanu okrutny
dyktator August Pinochet Ugarte i jego wojskowa junta. Mo¿na
jednak w tym miejscu zapytaæ: czy tak naprawdê, oprócz enigmatycznych sloganów, jakich dowiadujemy siê z mediów, wiemy cokolwiek o tym kraju, o sposobie jego rz¹dzenia, o jego gospodarce i
¿yciu jego obywateli przed i po okresie rz¹dów prezydenta Allendego? Jestem tutaj podobnego zdania, jak filozof, pan Bronis³aw £agowski2), który pisa³: Przekonujemy siê co chwilê, ¿e ³atwiej k³amaæ za poœrednictwem elektronicznych œrodków przekazu
ni¿eli w³asnymi s³owami. Nie mo¿emy wiêc ufnie polega na doniesieniach prasowych czy telewizyjnych pochodz¹cych z drugiej
pó³kuli, zw³aszcza z tej jej czêœci, która da³a siê poznaæ ze swej po-
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litycznie zaanga¿owanej literatury fabularnej, teologii wyzwolenia i nieumiarkowanej demagogii. Chocia¿ opowieœci o terrorystycznych metodach zwalczania chilijskiej rewolucyjnej lewicy
nosz¹ wyraŸne œlady wp³ywu literatury iberoamerykañskiej, trzeba mimo to przyj¹æ, ¿e zawieraj¹ czêœæ prawdy. K³opot polega na
tym, ¿e z powodu odleg³oœci fizycznej i kulturowej jest nam trudno
odró¿niæ tê czêœæ od "magicznego realizmu" ca³ej reszty. (...) Gdybyœmy mieli doœæ czasu i œrodków moglibyœmy na w³asn¹ rêkê dochodziæ prawdy o Chile i odkrywaæ coraz wiêcej szczegó³owych
faktów, nigdy jednak nie zniesiemy tego oddalenia, które uniemo¿liwia nam wydawanie o tych faktach s¹du w œcis³ym sensie moralnego. Mo¿e to smutne, ale cz³owiekowi nie zosta³a dana zdolnoœæ moralnego rozeznawania siê w sprawach dalekich. Rodzina,
dobrze znani z codziennego obcowania koledzy, przyjaciele i nieprzyjaciele - oto kr¹g w którym zamyka siê nasza zdolnoœæ realistycznego os¹dzania moralnego. Odrzuæmy zatem oficjaln¹ propagandê i poznajmy fakty z relacji cz³owieka, który by³ naocznym œwiadkiem wydarzeñ.
W tekœcie pt. Dlaczego Chile powraca do socjalizmu? x. Poradowski skrótowo opisywa³ sytuacjê gospodarczo-spo³eczn¹ w
tym pañstwie w pierwszej po³owie ubieg³ego wieku: Gospodarka
socjalistyczna w Chile usprawiedliwia³a siê nieco w pierwszej po³owie XX wieku, a to przez fakt, ¿e kraj ten otrzyma³ ogromn¹ iloœæ
pieniêdzy - najpierw z produkcji i sprzeda¿y saletry, a póŸniej miedzi, którymi mo¿na by³o pokrywaæ wszystkie wydatki pañstwowe,
administracyjne i finansowaæ oœwiatê, kulturê, szkolnictwo, szpitalnictwo itd., utrzymuj¹c nies³ychanie rozwiniêt¹ biurokracjê,
jako jeden ze sposobów rozprowadzenia wœród ludnoœci tych fantastycznych dochodów z upañstwowionych kopalñ. Oczywiœcie w
takiej sytuacji nie by³o potrzeby pobierania ¿adnych podatków.
Tradycyjne, a wiêc nieunowoczeœnione rolnictwo doskonale wy¿ywia³o niewielk¹ ludnoœæ kraju, która dopiero w po³owie wieku
XX (1950) dochodzi do 5 milionów.
Ale sytuacja ta, w³aœnie w po³owie XX wieku, nagle siê zmieni³a, gdy¿, z jednej strony szybki przyrost ludnoœci w ci¹gu ka¿dych 25 lat podwaja³ ludnoœæ kraju, a z drugiej strony dochody ze
sprzeda¿y saletry nagle urwa³y siê zaraz po pierwszej wojnie
œwiatowej, a to z powodu rozwoju w innych krajach saletry sztucznej, a nastêpnie tak¿e i dochody ze sprzeda¿y miedzi znacznie siê
zmniejszy³y z powodu spadku jej ceny na rynku miêdzynarodowym. W tej nowej sytuacji tradycyjny system socjalistyczny zacz¹³
okazywaæ siê niewystarczaj¹cym i trzeba by³o przejœæ na gospodarkê rynkow¹ i zró¿nicowan¹.
Niestety w roku 1964 dochodzi do w³adzy w Chile "Chrzeœcijañska Demokracja", która w odró¿nieniu od podobnych partii
europejskich, jest w Chile skrajnie lewicow¹, czyli w praktyce socjalistyczn¹ (marksistowsk¹). Natomiast zaprowadza ona wielkie
zmiany, zaczynaj¹c od marksistowskiej reformy rolnej, gdy¿
niszcz¹cej wszelk¹ w³asnoœæ prywatn¹ ziemi, rujnuj¹c nie tylko
rolników, ale tak¿e i rolnictwo jako takie, powoduj¹c tym migracjê ludnoœci wiejskiej do miast i przyczyniaj¹c siê tym do pojawienia siê na przedmieœciach skupisk ludzi bezdomnych i bezrobotnych (...). W tym samym czasie cena miedzi posz³a znowu w górê,
st¹d te¿ ówczesnemu rz¹dowi nie brakowa³o pieniêdzy na import
¿ywnoœci z zagranicy, a wiêc katastrofalna sytuacja na wsi nie by³a w owym czasie odczuwana w miastach. Oczywiœcie celem tej
reformy rolnej by³o zniszczenie ziemiañstwa jako warstwy spo³ecznej, która, a¿ do owych czasów rz¹dzi³a krajem jako partia konserwatystów".
We wspomnianym ju¿ wywiadzie dla Frondy podaje nieco
wiêcej szczegó³ów: W Chile wojskowi kilkakrotnie byli prezydentami, zw³aszcza dwukrotnie genera³ Ibanez. Jak przyjecha³em do
Chile, to on w³aœnie rz¹dzi³. By³ wybrany demokratycznie, jego
rz¹d mia³ nawet sympatie lewicowe. Ten okres szeœcioletnich rz¹dów charakteryzowa³ leniwy spokój. Kiedyœ Ibanez powiedzia³
mi, ¿e chcia³ byæ dla Chile kimœ takim, jak Pi³sudski dla Polski. Po
nim przysz³a chrzeœcijañska demokracja z Freyem. I ten Frey, to
by³ praktycznie przypadek Kiereñskiego. (...) Zacz¹³ robiæ reformê roln¹ i to nie w celu uw³aszczenia ch³opów, a zrobienia czegoœ
na wzór ko³chozów i zniszczenia ziemiañstwa, które mia³o du¿e
wp³ywy i by³o podstaw¹ struktury spo³ecznej. Ch³opi dalej nie po-
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siadali ziemi na w³asnoœæ, dopiero jak Pinochet doszed³ do w³adzy,
da³ tym robotnikom rolnym ziemiê na w³asnoœæ. Ci ziemianie byli
Europejczykami z pochodzenia i nie tylko siedzieli na wsi, ale i w
miastach. Adwokaci, lekarze i ca³a inteligencja mia³a korzenie w
ziemiañstwie. Te maj¹tki zreszt¹ nie by³y jakieœ gigantyczne, ¿eby
siê komuœ nie wyda³o, ¿e w¹ska grupa gnêbi³a resztê. W ogóle struktura spo³eczna i tradycja w Chile by³a europejska. Frey skonfiskowa³ maj¹tki, zrujnowa³ t¹ warstwê, nic dziwnego, ¿e wkrótce Chile
znalaz³o siê w ostrym kryzysie gospodarczym. Tym samym Frey
"przygotowa³" kraj do rewolucji.
Tak przedstawia³y siê sprawy przed nastaniem prezydentury
Salwadora (Zbawiciela) Allendego wg naocznego œwiadka tamtych
dni. A zatem, zdaniem x. Micha³a Poradowskiego, sytuacja Chilijczyków lat szeœædziesi¹tych i pocz¹tku siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku by³a bardzo trudna. Z opisu wynika, ¿e by³a ona uderzaj¹co podobna do rzeczywistoœci, jaka obecnie panuje w wielu krajach
Ameryki £aciñskiej, np. w Wenezueli, Brazylii czy Kolumbii. Pañstwo i rz¹d utrzymywa³y siê w zasadzie ze sprzeda¿y bogactw naturalnych, przejadaj¹c maj¹tek narodowy i skazuj¹c biedotê miejsk¹ i
wieœniaków na g³ód i ubóstwo. Klasyczny przyk³ad bananowej republiki, a i wiele podobieñstw, choæ mo¿e nie a¿ tak drastycznych,
obserwujemy obecnie w Polsce.
Krytycznym momentem w dziejach Chile by³ wybór na prezydenta Salwadora Allendego. Dla uœwiadomienia Pañstwu motywów, jakimi kierowa³ siê potem gen. Pinochet obejmuj¹c w³adzê i
wprowadzaj¹c dyktaturê, muszê niestety poœwiêciæ wiêcej uwagi
jego rz¹dom. Jest to konieczne, by dobrze zrozumieæ dlaczego x.
Poradowski popiera³ postêpowanie póŸniejszego dyktatora. By nie
powo³ywaæ siê jedynie na s³owa xiêdza Micha³a, zacytujê obszerne
fragmenty tekstu dr. Romana Konika3) z Uniwersytetu Wroc³awskiego, zatytu³owanego Czarna legenda genera³a. Konik charakteryzuj¹c Allendego i styl jego rz¹dów pisa³: Od samego pocz¹tku
w³adzy prezydent Allende d¹¿y³ do stworzenia pañstwa robotników
i ch³opów, za co niejednokrotnie otrzymywa³ od przywódców socjalistycznych krajów ordery, nagrody i pochwa³y. W 1973 roku otrzyma³ Miêdzynarodow¹ Nagrodê Leninowsk¹, w górach Tad¿ykistanu zaœ imiê Allende otrzyma³o nowo odkryte pasmo górskie. W Polsce dziennikarze Polityki ufundowali nagrodê w wysokoœci 10 tys.
z³otych im. Salwadore Allende. Wdziêcznoœæ by³a zreszt¹ obustronna: prezydent Chile wielokrotnie deklarowa³ przywi¹zanie do leninowskich zasad i powo³ywa³ siê na za¿y³¹ przyjaŸñ z tow. Bre¿niewem, którego podziwia³ jako wybitnego mê¿a stanu (wielokrotnie
by³ jego goœciem w Moskwie), podziwia³ te¿ rewolucjê kulturaln¹ w
Chinach (poch³onê³a szacunkowo ok. trzech milionów ofiar). Podziwiano tak¿e samego Salwadora, za jego wiarê w socjalizm podziwiali go Fidel Castro i Che Guevara. Nic zatem dziwnego, ¿e rozochocony Allende wprowadzi³ w szko³ach i na wy¿szych uczelniach
obowi¹zkow¹ naukê marksizmu-leninizmu. Przyrzek³ proletariuszom corocznie przekazywaæ po 100 tys. mieszkañ. Rozpoczê³a siê
kampania "w³adzy ludowej", wedle znanego nam scenariusza: powo³anie "rad ch³opskich", przejêcie maj¹tków prywatnych na prowincji, w miastach zaœ przejêcie fabryk przez "zgromadzenia robotnicze" i "bataliony rewolucyjne".
W swych licznych wyst¹pieniach Allende nawo³ywa³: bierzcie
ziemiê bez obaw. Nacjonalizowano kopalnie miedzi, której Chile
by³o g³ównym dostawc¹ w œwiecie. Dobrze prosperuj¹ce kopalnie
zabrane zosta³y "kapitalistom" (gdy¿ ci osi¹gali nadmierne zyski) i
oddane w rêce ludu pracuj¹cego Chile. Od roku 1970 do 1972
m³odzie¿ zrzeszona w Ruchu Lewicy Rewolucyjnej (MIR) zagrabi³a 1767 maj¹tków ziemskich, Allende widz¹c skalê akcji prosi³ tylko ziemian, by dobrowolnie opuszczali maj¹tki i nie stawiali oporu. Znane s¹ tak¿e przypadki morderstw w³aœcicieli sklepów, za to,
¿e pomagaj¹ utrzymywaæ system wyzysku. Nie jest tajemnic¹, ¿e
idee lewicowe przesz³y w akty przemocy, rabunku i zwyk³ego wandalizmu, a m³odzi rewolucjoniœci okazali siê po prostu bandytami,
którzy trafili na ideowo podatny grunt.
Sam xi¹dz Poradowski pisa³ zaœ: Po tych katastrofalnych rz¹dach Chrzeœcijañskiej Demokracji przysz³y rz¹dy jeszcze skrajniejszej lewicy socjalistyczno-komunistycznej prezydenta Salvadora Allende, jako w³aœnie skutek polityczny owej spo³ecznej
zmiany, czyli pojawienia siê bezrobotnych mas miejskich, objêtych
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demagogiczn¹ propagand¹ przedwyborcz¹. Wysoka cena miedzi
utrzymywa³a siê nadal, wiêc za jej sprzeda¿, tak¿e i rz¹d Allende
otrzymywa³ fantastycznie du¿¹ iloœæ dolarów, co mu pozwala³o na
import ¿ywnoœci (...). Ale owe rz¹dy skrajnej lewicy mia³y na celu
przede wszystkim przekszta³cenie Chile w koloniê sowieck¹, czyli
"drug¹ Kubê". Allende natychmiast zaprosi³ do Chile nie tylko Fidela Castro, dyktatora Kuby (który przez szereg tygodni osobiœcie
agitowa³ ludnoœæ Chile), ale tak¿e i wojsko kubañskie, specjalnie
przeszkolone do walk w miastach, a którym obstawi³ prawie wszystkie ministerstwa (dochodzi³o ono do 15 tysiêcy ¿o³nierzy), st¹d
te¿ proces rewolucyjny parali¿owa³ ca³¹ gospodarkê (ci¹g³e strajki). Przera¿ona ludnoœæ zaczê³a reagowaæ, domagaj¹c siê interwencji Wojska.
W jednym z wywiadów zaœ x. Poradowski przekonywa³: Salvador Allende upañstwowi³ najwa¿niejsze ga³êzie przemys³u,
szybko pojawi³a siê wysoka inflacja, wstrzymano inwestycje, towarzystwa zagraniczne zaczê³y wycofywaæ swój kapita³. Wreszcie
w³adze podjê³y decyzjê o upañstwowieniu banków. Wojsko to
wszystko obserwowa³o i doskonale zdawa³o sobie sprawê, ¿e to
jest otwarta droga do sowietyzacji. W Santiago i ca³ym Chile krêci³o siê masê Kubañczyków i to nie jako turystów. Placówka dyplomatyczna Kuby przewy¿sza³a liczebnie chilijskie ministerstwo
zagraniczne. Allende jeŸdzi³ ci¹gle do Hawany i Moskwy. Mia³
jakby swoich pretorianów i wszyscy to byli Kubañczycy. Od Fidela
Castro dosta³ ka³asznikowa. Wojsko nie mog³o œcierpieæ tego. No
bo jak to, prezydent nie ma zaufania do swojego wojska? Wreszcie
Allende, widz¹c, ¿e nikt nie protestuje, zacz¹³ sprowadzaæ wojsko
kubañskie do Santiago. Stacjonowali w koszarach, w pobli¿u pa³acu prezydenckiego i budynków rz¹dowych. (...) na pocz¹tku
wrzeœnia mia³a miejsce najwiêksza demonstracja, jaka kiedykolwiek odby³a siê w Chile: 400 tysiêcy zdeterminowanych kobiet zebra³o siê przed gmachem Uniwersytetu Katolickiego, ¿¹daj¹c dymisji szefa pañstwa. Odby³ siê te¿ "marsz pustych rondli" - symbol
ubóstwa i parali¿u pañstwa. Dwa dni póŸniej Allende oznajmi³
przez radio, ¿e "m¹ki czy chleba wystarczy na trzy dni". Skarb
pañstwa by³ pusty, zwi¹zki zawodowe protestowa³y, parlament
wyda³ uchwa³ê, ¿e prezydent depcze konstytucjê. Allende myœla³,
¿e w wojsku jest cisza, a góra jest w jego rêku. Mia³ tam swoich ludzi i sporo by³o wysokich oficerów lewicowych, w tym minister
wojny.
Sytuacja w Chile z dnia na dzieñ by³a coraz bardziej napiêta.
Dr Konik opisuje ze szczegó³ami co wtedy tam siê dzia³o: Na efekty reform socjalistycznych nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W kraju
zaczê³o brakowaæ ¿ywnoœci, Allende obejmowa³ kraj z 23-procentow¹ inflacj¹. Dziêki "reformom" socjalistycznym w ci¹gu kilku
miesiêcy zamieni³a siê ona w hiperinflacjê. W 1972 roku wynosi³a
163 procent, na pocz¹tku roku 1973 osi¹gnê³a 190 procent, by
przed zamachem osi¹gn¹æ 750%, co by³o niechlubnym rekordem
œwiatowym (2,5% dziennie!). Apokaliptycznego obrazu zaczerpniêtego z orwellowskiej rzeczywistoœci dope³nia³y lewicowe
bojówki na ulicach miast, z broni¹ gromadzon¹ przez rewolucyjn¹
m³odzie¿ z ca³ego socjalistycznego obozu, która przyjecha³a do
Chile w nadziei stworzenia tam komunistycznego raju i wprawianiu siê w partyzantce miejskiej.
W bogatym Chile pojawi³ siê g³ód, w wyniku czego rz¹d
zacz¹³ bardzo skrupulatnie reglamentowaæ brakuj¹c¹ ¿ywnoœæ,
œrodki czystoœci i czêœci zamienne, jednym s³owem wszystko (...).
Powo³ano Rady Inspekcji Robotniczo-Ch³opskiej maj¹ce czuwaæ
nad reglamentacj¹ towarów. Uzbrojeni funkcjonariusze przeprowadzali "akcje kontrolne" w sklepach, magazynach, na drogach i
w poci¹gach. (...) Powodem braku ¿ywnoœci by³o znacjonalizowanie maj¹tków ziemskich, które w pañstwowych ko³chozach jakoœ
nie mog³y wyprodukowaæ wystarczaj¹cej iloœci ¿ywoœci. Na pocz¹tku kryzysu w³adze zdecydowa³y sprowadzaæ ¿ywnoœæ z zagranicy za dewizy. Allende, obejmuj¹c kierowanie krajem, przej¹³ kilkaset milionów dolarów zapasów dewizowych, zmarnowa³ je w
niespe³na dwa lata. Najwiêksze Ÿród³o dewiz - produkcja miedzi w wyniku nacjonalizacji przynosi³a ju¿ tylko straty. Zdesperowani
Chilijczycy, widz¹c ju¿ krawêdŸ przepaœci, próbowali ograniczyæ
w³adzê Allende, jednak prezydent w 1972 roku w obliczu narastaj¹cej fali protestu odpowiada³ hardo: Uwa¿ajcie, na cios odpo-

wiemy uderzeniem stokroæ silniejszym, rewolucja naznaczona jest
zawsze krwi¹, sprawa socjalizmu jest nadrzêdna. Protestuj¹cych
zaœ przeciwko brakowi ¿ywnoœci górników z Chuquicamata przekonywa³, ¿e nadmiernie troszcz¹ siê o zaspokojenie w³asnych korzyœci, zamiast patrzeæ na wy¿szy interes, jakim jest socjalizm. (...)
Odcinaj¹c, poprzez swe reformy socjalistyczne, Chile od œwiatowej wymiany handlowej, Allende nawi¹za³ jednoczeœnie bliskie
stosunki z ZSRR, NRD i Kub¹. Przy tym sam siebie postrzega³ jako
mê¿a opatrznoœciowego dla ojczyzny (...). Bratanica Allende (nie
pos¹dzana bynajmniej o sympatiê dla Pinocheta) przyzna³a po latach, ¿e wystarczy³y zaledwie trzy lata rz¹dów stryja, by nie by³o w
sklepach ¿ywnoœci i podstawowych œrodków czystoœci, a sam stryj,
nie widz¹c wyjœcia z sytuacji, modli³ siê o zamach stanu.
Pod rz¹dami Allende Chile og³osi³o jednostronne moratorium
na swoje zagraniczne zad³u¿enie, czyli de facto zbankrutowa³o.
Banki wstrzyma³y kredyty, kapita³ zagraniczny uciek³, znacjonalizowane gospodarstwa rolne przesta³y produkowaæ ¿ywnoœæ, stanê³y fabryki, eksport spad³ do zera, import przesta³ istnieæ, dodrukowywano pieni¹dze, a zapasy dewiz siê skoñczy³y (resztê wydano na
przemyt broni do Chile). Zbuntowani robotnicy, widz¹c, ¿e zarabiane pieni¹dze s¹ bezwartoœciowe, wyszli na ulicê. S³ynny by³ tzw.
Marsz Pustych Garnków, gdy g³odni mieszkañcy Santiago wyszli na
ulice, t³uk¹c pustymi garnkami o bruk stolicy, domagaj¹c siê ust¹pienia Allende (czo³ówki gazet donosi³y: Drêcz¹cy brak chleba ("El
Mercurio"), Dlaczego brakuje chleba? I ry¿u? I oliwy? I cukru? I
gazu? I... ("Ultima Hora").
Od tego czasu lewica zaczê³a przemycaæ do Chile broñ. Na jak
ogromn¹ skalê szykowano przejêcie zbrojnej kontroli nad krajem,
wskazuje iloœæ broni przerzuconej do Chile (g³ównie z Kuby): 30 tysiêcy sztuk broni palnej, iloœæ przekraczaj¹ca uzbrojenie chilijskiej
armii, licz¹cej w 1973 roku jedynie 26 tysiêcy ¿o³nierzy! Broñ sprowadzano potajemnie z Kuby i Czechos³owacji. Zgromadzony arsena³ sk³ada³ siê z materia³ów wybuchowych, broni krótkiej, maszynowej, moŸdzierzy i granatników przeciwczo³gowych. Broñ z Kuby
przewozi³y te¿ regularnie pañstwowe linie lotnicze LAN, oficjalnie
deklaruj¹c jako ³adunek cygar. Allende, uzbrajaj¹c "bataliony rewolucyjne" oraz lewicowych partyzantów spoza Chile (których w
momencie przewrotu przebywa³o w samym Santiago 13 tysiêcy),
obudzi³ apetyt œwiatowej lewicy na przejêcie w³adzy ca³kowitej w
kolejnym kraju. Masowy ruch lewicowy w Chile spali³ jednak na panewce, bo ani robotników okupuj¹cych fabryki, ani ch³opów w ko³chozach, ani si³ zbrojnych nie uda³o siê wci¹gn¹æ do rewolucyjnej
walki. Mimo to w wyniku uporu Allende katastrofa zbli¿a³a siê z
dnia na dzieñ. 30 kwietnia po raz pierwszy bojówkarze lewicowych
batalionów otworzyli zmasowany ogieñ do "prawicowej reakcji",
czyli do strajkuj¹cych górników z El Teniente. Dosz³o do regularnych staræ z barykadami i broni¹ paln¹. Do dziœ nie wiadomo, ile
osób wówczas zginê³o. 14 czerwca g³odni górnicy ruszyli na stolicê
w celu obalenia rz¹du. Dwa dni póŸniej dotarli do Santiago, po drodze do³¹czyli do nich studenci. Dochodzi³o do regularnych potyczek
z lewicowymi bojówkarzami. 30 czerwca Allende, nie panuj¹c ju¿
nad sytuacj¹, og³osi³ w stolicy stan wyj¹tkowy z godzin¹ policyjn¹.
W ca³ym kraju zakazano jakichkolwiek demonstracji i zaostrzono
cenzurê.
Na pocz¹tku roku 1973 zastrajkowali kierowcy ciê¿arówek,
Allende w odpowiedzi nakaza³ si³¹ rekwirowaæ pojazdy. Aresztowano wielu kierowców (...). W Santiago stan wyj¹tkowy zamieniono na stan wojenny. Rokosz przeciwko rz¹dowi zatacza³ coraz
szersze krêgi, do strajku do³¹czyli kolejarze, marynarze, handel i
s³u¿ba zdrowia. Lewicowcy z organizacji MIR w ca³ym kraju przeprowadzali akcje sabota¿owe, podk³adali bomby, wysadzali w powietrze s³upy wysokiego napiêcia, pozbawiaj¹c dop³ywu energii do
g³ównych miast kraju (...).
W roku 1973 Allende powo³a³ Zespó³ Osobistych Przyjació³
(Grupo de Amigos Personales - GAP), których zadaniem by³o zabicie g³ównodowodz¹cych genera³ów, kiedy pojawi siê próba zamachu stanu. 50 przybocznych pretorian Allende stanowi³o te¿
ochronê osobist¹ prezydenta. Socjalistyczna Partia Chile wraz z
ci¹gle nap³ywaj¹cymi rewolucjonistami z innych krajów tworzy³a
dobrze wyszkolon¹ armiê. Z zeznañ by³ych dzia³aczy wynika, ¿e
szkolili siê oni g³ownie w walkach ulicznych. Tworzono podgrupy
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sk³adaj¹ce siê z 10 osób, trenowano wytwarzanie granatów (...),
koktajli Mo³otowa. Elitarne oœrodki kszta³cenia znajdowa³y siê w
Santiago, w prywatnej rezydencji Allende przy ulicy Tomasza Morusa.
W odpowiedzi na kryzys i masowe wyst¹pienia zak³adano w
ka¿dym zak³adzie sabota¿owe "komitety samoobrony socjalistycznej", maj¹ce walczyæ z prawicow¹ reakcj¹. Zastêpca Allende,
przywódca socjalistów Carlos Altamirano og³osi³, ¿e nieuniknione bêdzie powa¿ne starcie pomiêdzy si³ami zachowawczo-tradycyjnymi a reprezentacj¹ nowego, postêpowego œwiata socjalistycznego. Wzywa³ te¿, by lud chilijski na tê okolicznoœæ gromadzi³
broñ, gdy¿ piêœci i œwiadomoœæ rewolucyjna zapewne nie wystarcz¹. Ju¿ po zamachu stanu okaza³o siê, ¿e socjaliœci nie ¿artowali.
Odkryty po ataku na pa³ac La Moneda plan "Z" zak³ada³ przejêcie
totalnej w³adzy i wymordowanie tysiêcy przeciwników rewolucyjnych zmian (przywódców partii, genera³ów, karabinierów etc.).
Plan "Z" nosi³ adnotacjê, ¿e nale¿y go wcieliæ w ¿ycie 19 wrzeœnia,
w dniu œwiêta wojska. Jednak 5 wrzeœnia Allende og³osi³ w mediach, ¿e zapasy m¹ki siê skoñczy³y i starczy jej tylko na kilka dni.
"Niefortunn¹" informacj¹ Allende spowodowa³, ¿e zabrak³o czasu, by rewolucjonistom rozdaæ broñ.
Natomiast genera³ Pinochet w wywiadzie udzielonym Janowi
Fijorowi opisywa³ rz¹dy Allendego w sposób nastêpuj¹cy: Allende w czasie kampanii wyborczej nie ujawnia³ wcale swoich prokomunistycznych sympatii. Prezentowa³ siê raczej jako polityk
umiarkowany, dopiero póŸniej, pod wp³ywem doradców sowieckich i kubañskich odkry³ swoje prawdziwe oblicze, doprowadzaj¹c kraj do kompletnego rozk³adu. W 1972 i 73 roku inflacja dochodzi³a w Chile do 2.5 proc. dziennie, prawie 1000 proc. rocznie.
Szwankowa³ transport, brakowa³o paliw, surowców, ¿ywnoœci,
energii elektrycznej. (...) Ta, mlekiem i miodem p³yn¹ca ziemia
przesta³a rodziæ. "Rozentuzjazmowane" grupy zwi¹zkowców i innych politycznych sojuszników Unidad Popular i Allende, napada³y, grabi³y, buntowa³y ch³opów i robotników, nak³aniaj¹c ich rzekomo w imiê "lepszego jutra" i "nowego ³adu" - do strajku powszechnego. Dalsze ¿ycie by³o w takich warunkach niemo¿liwe.
Tym bardziej, ¿e ogarniêty szaleñstwem rewolucji Allende nie liczy³ siê z niczym i nikim. Ostatnie dwa lata jego prezydentury, to
w³aœciwie rz¹dy dyktatorskie.
By znaleŸæ jakiekolwiek porównanie dla uœwiadomienia
sobie tragizmu tamtych dni, nale¿a³oby chyba przywo³aæ stan
wojenny w Polsce. Choæ wy, m³odzi ludzie nie pamiêtacie tego,
ale wiedza na ten temat jest ogólnie dostêpna i pewnie uczycie siê
o tych dniach tak¿e na lekcjach historii. Ja by³em wtedy w
Waszym wieku, trochê pamiêtam i nie mogê siê oprzeæ wra¿eniu,
¿e zarówno ostatnie miesi¹ce rz¹dów Allendego, jak i dyktatura
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego maj¹ wiele podobieñstw.
W naszych rozwa¿aniach nadchodzi tragiczny dzieñ 11 wrzeœnia 1973 r., kiedy to w Chile dosz³o do tzw. zamachu stanu.
Jednak czy to jest dobre okreœlenie? Czy s³owa zamach stanu,
które tak czêsto u¿ywane s¹ w naszych mediach i które dziêki nim
tak g³êboko utkwi³y nam w œwiadomoœci, s¹ tutaj odpowiednie?
Có¿ to jest zamach stanu? Wg internetowej encyklopedii portalu
Interia, jest to: nazwa nadawana niektórym przestêpstwom polit.
(zamach na niepodleg³oœæ pañstwa, zmiana przemoc¹ ustroju,
pozakonstytucyjne przejêcie w³adzy). Tymczasem wielu naukowców, w tym tak¿e x. Poradowski, twierdzi³o, ¿e genera³ August Pinochet obj¹³ w Chile w³adzê legalnie, choæ oczywiœcie bez pomocy wojska, jako si³y maj¹cej zapewniæ legalnej w³adzy (czyli Narodowi) bezpieczeñstwo, siê nie oby³o. Jednak taka w³aœnie jest
rola wojska w normalnym pañstwie. Armia jest przecie¿ m.in.
w³aœnie po to, by zabezpieczyæ Naród przed zgubnymi skutkami
rz¹dów polityków.
Roman Konik, sam nie unikaj¹c okreœlenia zamach, twierdzi³
¿e: Parlament, widz¹c narastaj¹cy kryzys, na kilka tygodni przed
zamachem za¿¹da³ od Allende rezygnacji z prezydentury. Prezydent nie chcia³ o tym s³yszeæ. Wiêkszoœci¹ g³osów parlament pozbawi³ go zatem prezydentury. Rzadko podaje siê w mediach, ¿e
armia chilijska pocz¹tkowo nie zdradza³a ochoty do interwencji.
Sam g³ównodowodz¹cy genera³ Pinochet przyznaje, ¿e do golpe
sk³oni³y go dwa motywy. Jako zawodowy ¿o³nierz, przywyk³y do
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wykonywania rozkazów, dzia³a³ na polecenie chilijskiego Trybuna³u Konstytucyjnego. W przeddzieñ zamachu Trybuna³ Konstytucyjny i parlament, przekaza³y ca³kowit¹ w³adzê wykonawcz¹ w rêce
wojska, czyli g³ównodowodz¹cych: Augusto Pinocheta - naczelnego wodza wojsk chilijskich, admira³a José Toribo Merino - dowódcy marynarki wojennej, genera³a Gustavo Leigh - zwierzchnika lotnictwa i Cesara Mendoza - szefa karabinierów. Podobnie twierdzi³
x. Poradowski w artykule pt. Dlaczego Chile powraca do socjalizmu? pisz¹c: (...) wkrótce dosz³o do uchwa³y Parlamentu, stwierdzaj¹cej nielegalnoœæ rz¹dów Allende oraz do oœwiadczenia S¹du Najwy¿szego, i¿ rz¹d Allende ³amie Konstytucjê i do ¿¹dania natychmiastowego objêcia w³adzy przez Wojsko. Tak to dosz³o do "11
Wrzeœnia 1973 roku", kiedy to Si³y Zbrojne (Wojsko, Marynarka i
Lotnictwo) objê³y w³adzê po kilkudniowych walkach, g³ównie z
wojskiem kubañskim i popieraj¹cymi go organizacjami terrorystycznymi komunistów. A w cytowanym ju¿ fragmencie tekstu pt. Cud
gospodarczy genera³a Pinocheta w Chile x. Poradowski wprost
mówi: (...) trzeba przypomnieæ, ¿e kiedy pod koniec interwencji Si³
Kontroli Pañstwa, a wiêc ca³kowicie legalnie, ca³y kraj znajdowa³
siê w katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Tym niemniej pojêcie
zamach stanu dziêki mediom tak bardzo przylgnê³o do okreœlania
wydarzeñ z 11 wrzeœnia 1973 r., ¿e po latach ulega mu i sam x. Poradowski, mówi¹c w wywiadzie dla Naszej Polski z roku 1998: gorzej
by by³o ni¿ z Kub¹, gdyby nie genera³ Pinochet i jego zamach stanu.
Sam genera³ August Pinochet w wywiadzie udzielonym Janowi Marii Fijorowi, a opublikowanym m.in. w internecie u¿ywa³
zwrotu przewrót, który, bior¹c pod uwagê fakty, chyba jest bardziej
adekwatny do sytuacji. Faktem jest, ¿e nie by³o ustanowionego prawa, w którym parlament móg³ odwo³aæ prezydenta dlatego, ¿e uwa¿a³, i¿ ten ³amie konstytucjê. Tym niemniej nie wszystko da siê
przewidzieæ i jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e prawo moralne jest wa¿niejsze od
pisanego, to nie bêdzie siê waha³ i rozgrzeszy genera³a. T³umacz¹c
to, Pinochet mówi³: ogarniêty szaleñstwem rewolucji Allende nie liczy³ siê z niczym i nikim. Ostatnie dwa lata jego prezydentury, to
w³aœciwie rz¹dy dyktatorskie. A tak, ignorowa³ Kongres, podporz¹dkowuj¹c go sobie z drastycznym pogwa³ceniem Konstytucji.
Gdybyœmy wtedy nie wkroczyli, Chile przesta³oby istnieæ jako pañstwo, a komunistyczna po¿oga rozprzestrzeni³aby siê na ca³y kontynent. Rosjanie tylko zacierali rêce.
Warto tu wspomnieæ o jeszcze jednym fakcie podawanym
przez x. Poradowskiego w wywiadzie dla Naszej Polski. Na pytanie dziennikarza: Czy rz¹dy Allende w Chile grozi³y tym, ¿e ten kraj
stanie siê drug¹ Kub¹? Ksi¹dz odpowiedzia³: dok³adnie tak by³o.
Ba, nawet gorzej by by³o ni¿ z Kub¹, gdyby nie genera³ Pinochet i jego zamach stanu, który zreszt¹ musia³ nast¹piæ, bo jeden z oficerów
znalaz³ listê proskrypcyjna oficerów, którzy mieli byæ rozstrzelani.
Wiêc to by³a koniecznoœæ.
Bior¹c pod uwagê opisy wydarzeñ, które cytowa³em, u¿yæ by
raczej nale¿a³o okreœlenia kontrrewolucja. Wed³ug internetowej
encyklopedii Interii jest to: walka zbrojna prowadzona przez grupy
spo³. w celu utrzymania w³adzy w pañstwie oraz istniej¹cego porz¹dku spo³. zagro¿onego przez wybuch lub wynik rewolucji, a zatem doskonale pasuje do zdefiniowania tego, co dzia³o siê w roku
1973 w Chile. Faktem wszak jest, ¿e broniono wtedy prawa ustanowionego przez parlament po to, by zapobiec rewolucji. Czytaj¹c
uchwa³ê chilijskiego Kongresu Narodowego z dnia 23 sierpnia
1973 r. nie znajdziemy wprost ¿¹dania ust¹pienia prezydenta Allendego. Nie by³o bowiem w tej sytuacji w chilijskiej konstytucji mo¿liwoœci odwo³ania prezydenta przez parlament, ani wszczêcia procedury impeachmentu. Wymieniono siê w niej jednak szereg konkretnych przyk³adów z³amania konstytucji przez urzêduj¹cego prezydenta i w punkcie trzecim uchwa³y stwierdza, ¿e: wartoœciami i
zasadami s¹ te, które wyra¿one zosta³y w Konstytucji Pañstwa, która, na podstawie artyku³u numer 2, dowodzi, i¿ suwerennoœæ tkwi
zasadniczo w Narodzie i ¿e Organy Pañstwowe nie mog¹ sprawowaæ w³adzy w zakresie wiêkszym ni¿ t¹ do której zosta³y wydelegowane przez Naród, oraz, wnioskuj¹c z artyku³u numer 3, i¿ rz¹d który przypisuje sobie prawa do których Naród go nie upowa¿ni³, nara¿a siê na bunt.
Jednoczeœnie w punkcie 14 ta sama uchwa³a g³osi, ¿e: Si³y
Zbrojne i Korpus Karabinierów s¹ i powinny stanowiæ naturaln¹
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gwarancjê dla wszystkich Chilijczyków, a nie wy³¹cznie dla wybranej grupy Narodu lub pewnej politycznej opcji. Wobec tego
Rz¹d nie mo¿e wykorzystywaæ ich uczestnictwa [we W³adzach
Wykonawczych - przyp. mój] jako pretekstu do ukrywania okreœlonej, stronniczej polityki mniejszoœciowej. Ich obecnoœæ powinna byæ skierowana ku przywróceniu pe³nego ³adu konstytucyjnego i prawnego oraz demokratycznej koegzystencji, która jest dla
Chile niezbêdna by zagwarantowaæ stabilnoœæ instytucjonaln¹,
pokój spo³eczny, bezpieczeñstwo i rozwój. A zatem by³a to wyraŸna sugestia dla ówczesnego szefa armii, by w razie niepodporz¹dkowania siê przez prezydenta woli Kongresu Narodowego obróci³ wojsko przeciwko Allendemu.
Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ trzeba poruszyæ, s¹ rzekome zbrodnie
dokonane przez juntê na narodzie chilijskim oraz rzekomy mord
na prezydencie Allendem. Media i lewicowi intelektualiœci rozpisuj¹ siê na ten temat bardzo szeroko, dowodz¹c, ¿e ofiary re¿imu
by³y bestialsko mordowane za pogl¹dy. Argumenty przeciwników tej teorii s¹ nies³yszalne. Poniewa¿ x. Poradowski nale¿a³ do
tej drugiej grupy, byæ mo¿e jego i jemu podobnych s³owa dotr¹ do
Pañstwa po raz pierwszy w ¿yciu. W ten sposób bêdziecie mogli
Pañstwo poznaæ drug¹ stronê medalu i wyci¹gn¹æ w³asne wnioski.
X. Poradowski mówi³ o przebiegu samego przewrotu w sposób nastêpuj¹cy: Pucz rozegra³ siê w bardzo szybkim tempie. 11
wrzeœnia radio i telewizja zakomunikowa³y, ¿e wojsko zaatakowa³o budynki rz¹dowe "w celu wyprowadzenia z nich rz¹du, który
przesta³ byæ legalny i w celu zakoñczenia chaosu". Wojsko otoczy³o siedzibê prezydenta. Jak mówili œwiadkowie zdarzeñ, wojskowi
namawiali trzykrotnie Allende do ucieczki za granicê, podstawiaj¹c mu nawet samolot. Prezydent odmówi³ i rozkaza³ gwardii pa³acowej otworzyæ ogieñ. Odpowiedzi¹ by³o zbombardowanie pa³acu przez lotnictwo. Dzielnice robotnicze nie zareagowa³y, mimo
¿e by³y do tego wzywane. Osobisty lekarz prezydenta twierdzi³, ¿e
widzia³, jak Allende w³o¿y³ sobie pistolet maszynowy w usta i w sekundê póŸniej ju¿ nie ¿y³. Marynarka wojenna opanowa³a wszystkie miasta nadmorskie. Armia szybko poradzi³a sobie z Kubañczykami, którzy trochê strzelaj¹c wycofali siê. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e armia chilijska mia³a opiniê najlepszej na kontynencie.
Wiêc natê¿one walki trwa³y krótko, potem tylko ci¹gnê³y siê latami terrorystyczne akcje bojówek komunistycznych. Strzelali po
wszystkich stronach, zasadzki organizowali, bomby podk³adali na
okr¹g³o pod mosty, elektrycznoœæ, szyny kolejowe. I to by³o przyczyn¹ represji ze strony wojska. Takie rzeczy niestety siê zdarzaj¹
w czasie wojny. I dlatego potem oskar¿a³o siê Pinocheta, ¿e taki
okrutny, ¿e to i owo. Ale komuniœci atakowali, wojsko broni³o spokoju. Trzeba by³o zakoñczyæ to strzelanie komunistyczne. W bia³ych rêkawiczkach tego siê nie robi. S³owa xiêdza o przebiegu wydarzeñ i œmierci prezydenta Allendego potwierdza te¿ Roman Konik, ale nie bêdê tutaj cytowa³ tego doœæ obszernego opisu.
Jeœli chodzi o dalsze wydarzenia, czyli rzekom¹ dzia³alnoœæ
tzw. szwadronów œmierci, to x. Poradowski nazywa³ je wprost zawracaniem g³owy i mówi: By³y przypadki nieliczne nadu¿ywania
w³adzy, potem nag³oœnione do granic surrealistycznych przez
œwiatowe media lewicowe. Rz¹d francuski i inne, ¿eby siê przypodobaæ Sowietom, rozpoczê³y nagonkê na "faszystê Pinocheta".
Tak, ¿e faktyczne zdarzenie nijak siê mia³o do tego echa propagandowego. Zaœ zapytany o tak nag³aœniane represje i mordy na przeciwnikach re¿imu zgromadzonych na stadionie w Santiago de
Chile odpowiada³: To bajki, jakieœ odcinanie r¹k itp. Tam zgrupowano rozbrojonych bojowników komunistycznych i przez kilka dni
trzymano. Kto chcia³, wyemigrowa³. Potem dopiero zrobiono z
nich wielkich bohaterów i przypisano jak¹œ martyrologiczn¹ otoczkê. Nikt nie wspomina ataków terrorystycznych "ludowych bojówek" w czasie Allende na banki, mieszkania prywatne. Te bandy
terrorystyczne by³y zreszt¹ czêsto kierowane przez m³odych ludzi
pochodz¹cych ze znanych chilijskich rodzin dotkniêtych d¿um¹
marksistowsk¹. Na przyk³ad córka rektora Uniwersytetu Katolickiego w Santiago, który sam by³ komunist¹. Ta dziewczyna organizowa³a i z broni¹ w rêku uczestniczy³a w zamachach na "kapitalistyczne banki". Jak uciek³a z Chile, to prezydent francuski dekorowa³ j¹ jako bojowniczkê wolnoœci i humanizmu.

W wywiadzie dla Naszej Polski zapytany o zbrodnie junty mówi³ x. Poradowski podobnie: To by³y k³amstwa, wierutne k³amstwa.
Oczywiœcie, musia³y byæ ofiary, to by³a przecie¿ wojna domowa,
wrogowie zostali aresztowani, internowani, ale nie by³o bicia,
przemocy, g³odzenia czy rozstrzeliwania bez s¹du. To nie wchodzi³o
w rachubê. Ja tam by³em i wiem, jak by³o. Œwiatowa propaganda
komunistyczna i lewicowa przekrêca³a wszystko. Allende sam sobie
w ³eb strzeli³ z rewolweru, podarowanego mu przez Fidela Castro.
Ofiarowywano mu nawet samolot, ¿eby odlecia³ do wybranego kraju, ale on nie chcia³. Chcia³ byæ bohaterem i mêczennikiem sprawy
socjalizmu i komunizmu.
Jak pisa³ Roman Konik, internowani dzia³acze lewicowi otrzymali od re¿imu propozycjê uwolnienia, jednak¿e pod warunkiem
przymusowej emigracji. O "wybitnych przedstawicieli ludu chilijskiego" upominali siê przedstawiciele Uk³adu Warszawskiego. Pinochet og³osi³, ¿e jest w stanie zwolniæ ich z aresztu pod warunkiem
natychmiastowego opuszczenia przez nich Chile, bez prawa powrotu do kraju. ¯aden z krajów bloku socjalistycznego nie chcia³
jednak udzieliæ goœciny lewicowym bojówkarzom (jedynym wyj¹tkiem by³a wymiana Luisa Corvalana na W³adimira Bukowskiego
18 grudnia 1976 roku) (...). W roku 1978 og³oszono amnestiê i wypuszczono na wolnoœæ 1500 rewolucjonistów, zatrzymano jednak
tych, którzy oskar¿eni byli o zwyk³e przestêpstwa. Wraz z amnesti¹
S¹d Najwy¿szy skierowa³ wiele spraw przeciwko nadu¿yciom tak¿e
ze strony wojska (aresztowani zostali genera³ Sergio Arellano
Stark, pu³kownicy Marcelo Moren i Sergio Arredondo, brygadier
Pedro Espinoza i kapitan Patricio Diaz).
Relacje te pokrywaj¹ siê ze s³owami genera³a Augusta Pinocheta. Zapytany przez Jana Mariê Fijora o ofiary przewrotu Pinochet mówi³: Proszê pana, to by³a normalna, otwarta wojna z elementami "guerilli". Odbywa³y siê regularne potyczki zbrojne pomiêdzy zwolennikami lewicy a wojskiem chilijskim. Poza tym porywano ludzi, dokonywano zamachów bombowych, napadów. To
nie jest szukanie usprawiedliwienia, to s¹ fakty. Czy pan wie, ¿e
kucharz w domu mojej córki, po powrocie z pracy do domu zosta³ w
bestialski sposób przez "partyzantów" zamordowany. Ja nie
twierdzê, ¿e tylko tamta strona by³a brutalna, bo i si³y porz¹dku
pope³nia³y okrucieñstwa. To by³o w tamtych okolicznoœciach nieuniknione. Cz³owiek jest tylko cz³owiekiem i w obronie ¿ycia mo¿e
pope³niæ czyn nieprzyzwoity. Czasem - "przy okazji" - dochodzi³o
do zwyk³ej zemsty, samos¹dów, innym razem ludzi zawodzi³y nerwy, st¹d zdarza³y siê rzeczy odra¿aj¹ce. Przyjmujê na siebie ca³e
odium tej sytuacji, chcê jednak zauwa¿yæ, ¿e robiliœmy wszystko,
aby do takich zdarzeñ nie dochodzi³o. Gdybyœmy nie d¹¿yli do
utrzymania praworz¹dnoœci - proszê mi wierzyæ - Chile zmieni³oby siê w morze krwi.
Zapewne wa¿nym czynnikiem kszta³tuj¹cym pogl¹dy x. Poradowskiego na wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na jego oczach by³
jego stosunek do samego genera³a Pinocheta. Oto co mówi³ zapytany, w jakich okolicznoœciach pozna³ póŸniejszego dyktatora:
Pozna³em m.in. genera³a Carlosa Ibaneza, który by³ d³ugi czas
prezydentem Chile. On mnie bardzo lubi³, ceni³ i zna³ Polskê, by³
m.in. uczestnikiem uroczystoœci zaœlubin Polski z morzem w lutym
1920 roku, dokonanych przez gen. Hallera. Byliœmy zaprzyjaŸnieni, tam bywali inni oficerowie i wœród nich by³ Augusto Pinochet.
Jeszcze nie by³ genera³em. Wtedy go pozna³em.
W wielu wypowiedziach x. Micha³ podkreœla³, ¿e nie mia³ ¿adnych moralnych zastrze¿eñ co do w³aœciwego postêpowania dyktatora. Uwa¿a³ go za cz³owieka honoru, osobê praw¹, godn¹ zaufania i odpowiedzialn¹. W jednym z wywiadów mówi³ o generale: Augusto Pinochet Ugarte to jedna z najpiêkniejszych postaci,
jakie spotka³em w swoim ¿yciu. Mówiê to z ca³¹ powaga i odpowiedzialnoœci¹, gdy¿ mia³em kontakty z wieloma osobami pe³ni¹cymi wysokie funkcje i wœród nich Pinochet to jeden z najwybitniejszych i najporz¹dniejszych ludzi. W dalszej czêœci wywiadu
mówi³ o generale: bardzo porz¹dny cz³owiek, kulturalny, bez zarzutu pod wzglêdem moralnym. To jest piêkna postaæ. Jest prawdziwym katolikiem. Kiedy by³ na niego zamach, zosta³ cudownie
uratowany, zamach by³ "fachowo" przygotowany, on jecha³ w góry, strzelano do niego z wielu karabinów maszynowych. I w³aœnie
od tych kul na popêkanej szybie samochodu zrobi³ siê rysunek Mat-
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ki Boskiej. To Matka Boska go ocali³a. Nie by³ nawet draœniêty.
Widzia³em póŸniej ten samochód, bo go przetransportowano do
Santiago i przes³a³em do rodziny do Polski fotografie tego przedziwnego rysunku. Niestety, wszystkie fotografie zabra³a powódŸ.
(Dom X. Profesora i jego bratowej, Wandy, na Zaciszu we Wroc³awiu zosta³ zalany do wysokoœci kilkudziesiêciu centymetrów, mieszkañcy ewakuowali siê pontonem w ostatniej chwili i dwa miesi¹ce byli poza domem - red.) O wierze i postawie katolickiej Pinocheta œwiadczy te¿ fakt z jego m³odoœci. Po ukoñczeniu szko³y wojennej ufundowa³ on tablicê w koœciele wojskowym, z tekstem, w
którym odda³ siê ca³kowicie w opiekê Najœwiêtszej Marii Panny.
Dla mnie jest logiczne, ¿e w kilkadziesi¹t lat potem Ona ocali³a go
od œmierci. Zapytany w innym wywiadzie o to jak czêsto spotyka³
siê z Pinochetem odpowiedzia³: Ja mu czasu nie zabiera³em, bo
by³ bardzo zajêty, widywa³em siê z nim w wa¿nych sprawach od
czasu do czasu. Pinochet to nies³ychanie sympatyczny i bezpoœredni cz³owiek, ³apa³o siê z nim kontakt szybko, bez ¿adnych trudnoœci. Zreszt¹ wojskowi nie s¹ tam jakoœ odseparowani od spo³eczeñstwa, oni s¹ obecni w ¿yciu tego kraju. Wielu z oficerów zajmuje
siê pisaniem, histori¹, kadra oficerska jest œwietnie wykszta³cona
i to niekoniecznie w strategii wojennej.
Jeœli chodzi o ocenê polityczn¹ genera³a Pinocheta i jego
przewrotu, to x. Poradowski popiera³ praktycznie wszystkie jego
posuniêcia. Uwa¿a³, ¿e Chile znalaz³o siê na skraju przepaœci, a
jako antykomunista z ca³ego serca pragn¹³ oszczêdziæ Chilijczykom doœwiadczenia, które sta³o siê udzia³em Kubañczyków, narodów Zwi¹zku Sowieckiego i Europy Œrodkowej, Wietnamczyków czy Koreañczyków. Wiedzia³ te¿, ¿e Chile jest tylko pewnym
etapem na drodze œwiatowej komunistycznej rewolucji i jeœli tutaj
uda³oby siê komunistom zaprowadziæ swoje porz¹dki, szanse na
ogarniêcie ca³ej Ameryki £aciñskiej przez zbrodnicz¹ ideê nieporównywalnie wzrosn¹. Twierdzi³, ¿e: Franco i Pinochet to dwie
postacie, dziêki którym Sowiety nie rozprzestrzeni³y siê na ca³y
œwiat. Oraz ¿e: Sowieci chcieli mieæ wejœcie na ocean, opanowaæ
wszystkie najwa¿niejsze porty Ameryki £aciñskiej, korzystaæ z zasobów naturalnych Chile i innych po³udniowoamerykañskich
krajów, bo oni przygotowywali siê do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. To by³a bardzo wa¿na kwestia miêdzynarodowa, nie tylko sprawa Chile, chodzi³o o to, czy zwyciê¿y na tamtym subkontynencie komunizm, czy nie.
W wywiadzie dla Frondy mówi³ zaœ: Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e w globalnych planach Sowietów ca³a Ameryka Po³udniowa by³a do opanowania. W niemal wszystkich krajach tego kontynentu
komuniœci przy pomocy Moskwy próbowali robiæ rewolucjê bardziej b¹dŸ mniej otwarcie. Jedyn¹ si³¹, która w warunkach Ameryki Po³udniowej mog³a to niebezpieczeñstwo powstrzymaæ, by³o
wojsko.
Tak¿e ta opinia x. Poradowskiego nie jest odosobniona. Kiedy w 1999 r. w³adze brytyjskie zdecydowa³y siê aresztowaæ przebywaj¹cego na Wyspach na leczeniu by³ego dyktatora, broni³a go
by³a premier Wielkiej Brytanii Ma³gorzata Thatcher. Dla niego
przerwa³a trwaj¹ce od 9 lat milczenie polityczne. 9 paŸdziernika
wyg³osi³a p³omienne przemówienie w obronie Pinocheta, przypominaj¹c jego zas³ugi w obronie œwiata przed komunizmem i
osobisty wk³ad w pomoc Wielkiej Brytanii: Ani przez chwilê nie
myœlcie, ¿e chodzi tu o sprawiedliwoœæ dla pokrzywdzonych - mówi³a - chodzi o zemstê, o rewan¿ lewicy. Na tym wy³¹cznie polega
"sprawa Pinocheta". Tak naprawdê senator Pinochet stoi przed
s¹dem nie z powodu czegokolwiek, co znajduje siê w akcie oskar¿enia sêdziego Garzona. Senator Pinochet stoi przed s¹dem za to,
¿e pokona³ komunizm. Lewica nie mo¿e mu wybaczyæ, ¿e uratowa³
Chile i pomóg³ uratowaæ Po³udniow¹ Amerykê.
Pozostaje nam jeszcze zaj¹æ siê spraw¹ niew¹tpliwego sukcesu gospodarczego, a co za tym idzie wzrostu zamo¿noœci obywateli Chile pod rz¹dami najpierw dyktatora, a potem prezydenta
Augusta Pinocheta Ugarte. Zdaniem nie tylko x. Micha³a Poradowskiego, dzia³ania genera³a na polu ekonomicznym to prawdziwy
majstersztyk i wzór do naœladowania w innych regionach œwiata.
Szeroko rozpisuje siê na ten temat w artykule pt. “Cud” gospodarczy genera³a Pinocheta w Chile. Byæ mo¿e ma w owym cudzie
swój udzia³ i x. Micha³, jak bowiem g³osz¹ niepotwierdzone wie-
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œci, x. Micha³ Poradowski nieformalnie by³ doradc¹ Pinocheta w
sprawach nauki spo³ecznej Koœcio³a. Genera³ by³ i jest gorliwym
katolikiem, a x. Poradowski miewa³ z nim czêste kontakty, a zatem
niewykluczone jest, ¿e informacje te maj¹ w sobie ziarno prawdy.
Ju¿ na samym wstêpie wspomnianego tekstu czytamy: Spróbujmy odpowiedzieæ na pytanie: na czym polega tajemnica wspania³ego "cudu" gospodarczego genera³a Pinocheta? OdpowiedŸ jest
prosta: na po³¹czeniu i pogodzeniu ekonomii - jako nauki empirycznej - z nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a. Ta ekonomia empiryczna, a wiêc
taka, której teorie zosta³y potwierdzone przez praktykê odnosz¹c
sukces, jest uzgodniona z wymaganiami moralnoœci chrzeœcijañskiej odnoœnie poszanowania godnoœci cz³owieka i jego pracy pojêtej jako samorealizacja, oraz instytucji w³asnoœci prywatnej, ograniczonej funkcj¹ spo³eczn¹, czyli s³u¿¹c¹ "dobru wspólnemu", a
tak¿e i zasad¹ zastêpczej roli Pañstwa w ¿yciu gospodarczym. Dalej
x. Poradowski wymienia³ i uargumentowa³ poszczególne posuniêcia ekonomiczne genera³a, które jego zdaniem przyczyni³y siê do
tytu³owego cudu. S¹ to m.in.: oddanie gospodarki w rêce autentycznych ekonomistów ze szko³y Miltona Friedmana i Fryderyka Hayeka, przywrócenie instytucji w³asnoœci prywatnej, natychmiastowa
wyprzeda¿ deficytowych firm pañstwowych, zmniejszenie podatków, które w du¿ym stopniu przyczyni³o siê do zmniejszenia bezrobocia, dalej unowoczeœnienie i zró¿nicowanie produkcji i wreszcie decentralizacja i zmniejszenie administracji i biurokracji.
Konkluduj¹c, x. Poradowski pisze: dziêki temu "cudowi" ekonomia Chile, pod koniec rz¹dów genera³a Pinocheta (1989) ros³a
10% rocznie, a ludnoœæ 1,7%, st¹d te¿ kraj bogaci³ siê, a poziom
¿ycia ca³ej ludnoœci szybko siê podnosi³.
Sam Pinochet mówi³ o efektach swoich posuniêæ gospodarczych nastêpuj¹co: Pozostawi³em kraj kwitn¹cy, w prospericie,
która nie ominê³a ¿adnej grupy spo³ecznej. Liczby mówi¹ same za
siebie. Eksport - w latach 1973 - 1987 - wzrós³ czterokrotnie, przy
równoczesnym spadku o po³owê wp³ywów z wywozu miedzi. Wzrost
produkcji rolnej wyniós³ w tym czasie ponad 500 proc. Dochód narodowy wzrasta³ w tempie prawie 10 proc. rocznie. Proszê siê zastanowiæ, czy takie wyniki by³yby mo¿liwe w warunkach krwawej tyranii, dzia³aj¹cej w interesie grup uprzywilejowanych? Przed rokiem
1970 prawie 43 proc. Chilijczyków ¿y³o na skraju nêdzy, w 10 lat
póŸniej by³o ich 20 proc. Zwiêkszy³a siê aktywnoœæ, zaniedbywanych dotychczas na rzecz stolicy, prowincji; ich udzia³ w dochodzie
narodowym wzrós³ o ponad 150 proc. Te wszystkie procesy trwaj¹
nadal. Nie by³o to wiêc tylko dzia³anie doraŸne b¹dŸ wymuszone, na
rozkaz czy pod wp³ywem strachu. To by³ proces, który przeniós³ mój
kraj z wieku XIX w XXI stulecie. Wprowadziliœmy Chile na drogê reform nie maj¹cych precedensu nie tylko w krajach Ameryki £aciñskiej.
X. Poradowski, zapytany przez Frondê o pierwsz¹ decyzjê gospodarcz¹ Pinocheta odpowiedzia³: Nie pamiêtam dok³adnie, jaka
by³a pierwsza, ale jedn¹ z pierwszych decyzji Pinochet zarz¹dzi³
zwrócenie zak³adów przemys³owych ich w³aœcicielom. (...) najwa¿niejsza by³a gospodarka, poniewa¿ w kraju panowa³a nêdza przeraŸliwa i bezrobocie. Pierwsze lata by³y bardzo ciê¿kie, ale doskonale to wojsko zorganizowa³o, nie by³o ba³aganu. Koleje, autobusy,
szkolnictwo, wszystko to funkcjonowa³o. Powoli gospodarka podnosi³a siê, a¿ osi¹gnê³a poziom zapewniaj¹cy Chilijczykom wysoki
dobrobyt, zgodny nawet ze standardami œwiata zachodniego.(...)
Na pocz¹tku trzeba wyjaœniæ, ¿e wojsko zaprowadzi³o gospodarkê
produkcji maksymalnej, na ca³y œwiat. Ich rynkiem by³ ca³y œwiat.
Pominêli uniê z Argentyn¹ i trzymanie kurczowe tylko z niektórymi
pañstwami Ameryki P³d. w zwi¹zkach gospodarczych. Promowano
jak najwiêksz¹ samodzielnoœæ i wolnoœæ obywateli w dzia³alnoœci
gospodarczej, to siê nazywa chyba absolutnym liberalizmem gospodarczym. Przyk³ad: do czasów Pinocheta zabroniono powiêkszania obszarów winnic. Wina na rynku prawie nie by³o. Od razu
takie i temu podobne prawa zniós³ Pinochet. Ca³e ogromne terytorium od Santiago do Arica to by³a pustynia, piach, kamienie i kilka
kopalñ miedzi, I to siê zmieni³o. Wprowadzono tam irygacjê, wszêdzie powstawa³y winnice, ogrody pomarañczowe, cytrynowe i kiwi.
Dzisiaj Chile eksportuje kiwi na ca³y œwiat. Teraz jak siê leci samolotem, to coœ przepiêknego, te zielone ogrody. Dzisiaj Chile ma wiêksze dochody z drewna, ni¿ z miedzi. Wojsko swoim sprzêtem zrobi³o
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przynajmniej 1000 kilometrów autostrad przez lasy.
Za jedn¹ z podstawowych przyczyn cudu uwa¿a³ x. Poradowski obni¿kê podatków. W tym samym wywiadzie mówi³: wojskowi dbali o to, aby podatki zmniejszano jak najmocniej i stymulowano w ten sposób aktywnoœæ ludzk¹. To obni¿anie podatków by³o
jedn¹ z g³ównych sprê¿yn rozwoju ekonomicznego. Ludzie szybko
siê bogacili, czuli siê bezpiecznie i stale inwestowali w nowe projekty. Co ciekawe, wojskowi bardzo nieufnie patrzyli na uzale¿nianie Chile od zagranicznych instytucji finansowych, nie przyjmowali po¿yczek, Chile nie ma ¿adnych d³ugów.
Podobnie twierdzi³ Roman Konik, który opisywa³ dzia³ania
Pinocheta na polu ekonomicznym w sposób nastêpuj¹cy: Genera³
niejednokrotnie wspomina³, ¿e odda³ gospodarkê w rêce fachowców, gdy¿ jako ¿o³nierz nie czu³ siê po prostu kompetentny. Na pocz¹tku 1975 r. Chile odwiedzi³ póŸniejszy noblista - prof. Milton
Friedman, z którego rad korzysta³a w Chile tzw. Szko³a Chicagowska, ratuj¹ca gospodarkê kraju. Skutecznie przeprowadzono
proces reprywatyzacyjny. Prawowitym w³aœcicielom zwrócono
wczeœniej znacjonalizowane kopalnie, banki, maj¹tki ziemskie i
przedsiêbiorstwa. Wedle wytycznych ekonomistów amerykañskich rozpoczê³a siê prywatyzacja wszystkiego: od fabryk po s³u¿bê zdrowia i oœwiatê. Zreformowany system emerytalny (poprzez
wpuszczenie na rynek 21 prywatnych funduszy emerytalnych) i
jednoczesne zniesienie przymusu ubezpieczeñ sta³o siê inspiracj¹
dla wielu krajów. Oczywiœcie, radykalnie obni¿ono podatki, a c³a
obni¿ono lub ca³kowicie zniesiono. Ju¿ w krótkim czasie po urynkowieniu wszystkich cen pó³ki sklepowe zape³ni³y siê towarami, o
których przez ostatnie lata Chilijczycy mogli tylko pomarzyæ, bezrobocie (ok. 40%) spada³o z roku na rok, drastycznie te¿ obni¿y³a
siê inflacja.
Na takie warunki wolnego rynku kapita³owego czeka³y
najwiêksze koncerny œwiata, które zaczê³y inwestowaæ w Chile
ogromne kwoty. Zniesiono koncesje i pozwolenia w bran¿y energetycznej i telekomunikacyjnej, z tego te¿ powodu abonenci chilijscy p³ac¹ dziœ najni¿sze na œwiecie ceny za po³¹czenia zamiejscowe.
Wojskowy rz¹d wyda³ te¿ wojnê biurokracji, likwiduj¹c wszystkie urzêdy powo³ane za rz¹dów socjalistów (np. do reglamentacji ¿ywnoœci - jako ju¿ niepotrzebne, czy kontroli handlu - jako
szkodliwe). Genera³ Pinochet zapowiedzia³, ¿e Chile stanie siê od
tego czasu krajem w³aœcicieli, a nie proletariuszy.
I wreszcie na sam koniec nale¿y rozpatrzyæ kwestiê oddania
w³adzy przez gen. Pinocheta w roku 1990. X. Poradowski nie by³
z tego powodu szczêœliwy, gdy¿ widzia³ w tym zagro¿enie
powrotem nastrojów socjalistycznych i komunistycznych w
Chile. Przyznaje jednak, ¿e w d³ugofalowej polityce genera³a od
samego pocz¹tku istnia³ warunek tymczasowoœci rz¹dów junty.
Najlepiej o tym œwiadcz¹ fakty, uchwycone m.in. przez Romana
Konika, który pisa³: Augusto Pinochet rz¹dzi³ do r. 1988 - w tym
w³aœnie roku odby³o siê kolejne referendum, które przegra³. Og³osi³, ¿e za dwa lata opuœci pa³ac prezydencki, jednak pod pewnymi
warunkami: ci, którym odda w³adzê musz¹ zaniechaæ zemsty zarówno na przeciwnikach, jak i zwolennikach junty. Kolejne dwa
lata rz¹dów Pinocheta up³ynê³y pod znakiem przekazania w³adzy
w rêce cywili. 11 marca 1990 r. Pinochet dotrzyma³ s³owa: w Chile
rozpoczê³y siê rz¹dy cywilne. "Krwawy dyktator" przekaza³ w³adzê w rêce nowo wybranych w³adz. Po raz kolejny udowodni³, ¿e
szanuje wolê rodaków. Ca³e odebranie w³adzy Allende i wyjœcie z
kryzysu trafnie podsumowa³ admira³ José Merino: umieraliœmy z
g³odu, siedz¹c na skrzyni pe³nej z³ota. Potrzebny by³ tylko klucz,
by j¹ otworzyæ. Tym kluczem by³ Augusto Pinochet.
W swoim tekœcie pt. Dlaczego Chile powraca do socjalizmu
x. Poradowski pisa³ o tych wydarzeniach doœæ lakonicznie, skupiaj¹c siê raczej na skutkach przejêcia w³adzy przez nowego prezydenta Patryka Aylwina. W roku 1980 - pisa³ - drog¹ plebiscytu
ludnoœæ uchwala now¹ Konstytucjê, która w artyku³ach "przechodnich" ustala i¿ w roku 1989 odbêd¹ siê wybory nowego prezydenta, a zostaje nim prezes Chrzeœcijañskiej Demokracji, ale kandydat ca³ej lewicy, ³¹cznie z komunistami, Patricio Aylwin, któremu genera³ Pinochet oddaje w³adzê 11 marca 1990 roku. To t¹
drog¹ demokratyczn¹ skrajna lewica powraca do rz¹dów, otrzy-

muj¹c kraj fantastycznie odbudowany, unowoczeœniony i w znakomitej sytuacji gospodarczej i finansowej.
Ten nowy rz¹d skrajnej lewicy prezydenta Patricio Aylwina pozornie pozostawia model "spo³ecznej gospodarki rynkowej", ale go
"poprawia" wed³ug zasad socjalizmu. Te "poprawki" powoduj¹, ze
wzrost ekonomiczny jaki by³ w marcu, kiedy nowy rz¹d obj¹³ w³adzê, w wiêc nieco ponad 10% wkrótce spada na 6%, w maju ju¿ jest
tylko 4%, w czerwcu 3%, w lipcu 2%, w sierpniu i we wrzeœniu 1%, a
w paŸdzierniku spada ju¿ do zera. Jedn¹ z "poprawek" jest podwy¿ka podatków, zw³aszcza tzw. IVA, czyli podatek od kupna-sprzeda¿y,
a wiêc od nabywania czegokolwiek, jak chleb, miêso, mleko itd., a
wiêc dotykaj¹cy ka¿dego jednakowo (...). St¹d znowu inflacja, dro¿yzna, która przede wszystkim uderza najbiedniejszego. Nadto, na
skutek podniesionych podatków i zmniejszania siê produkcji (...)
przychodzi bezrobocie. Jeœli w czasach rz¹dów genera³a Pinocheta zatrudnienie ros³o œrednio o 150 tysiêcy rocznie, to obecnie z tak¹ dynamik¹ roœnie bezrobocie. (...) Ale ten "odnowiony" socjalizm
chiijski nie ogranicza siê tylko do spraw gospodarczych, gdy¿ rozci¹ga siê tak¿e na wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznego, a zw³aszcza na wychowanie, oœwiatê, szkolnictwo, na wszelkie dziedziny
kultury, na informacjê (telewizjê, radio, prasê, teatr, kino itd.).
Temat niniejszego referatu brzmi: Stosunek x. Micha³a Poradowskiego do przewrotu i rz¹dów gen. Pinocheta w Chile. Ze
wzglêdu na ograniczenia czasowe nie uwzglêdni³em w nim ca³ego
dorobku x. Micha³a w interesuj¹cym nas okresie, ani te¿ nie uwzglêdni³em opinii wielu innych naukowców i œwiadków recenzuj¹cych tamte wydarzenia. Tak jak mówi³em wczeœniej, chcia³em
zwróciæ Pañstwa uwagê na subiektywn¹ ocenê x. Poradowskiego,
gdy¿ jemu to poœwiêcona jest sesja, w której bierzemy udzia³. Nie
chcê oceniaæ, czy Wasz starszy kolega mia³ racjê w konkretnych
sprawach, czy te¿ jej nie mia³. Moim celem by³o uœwiadomienie
Pañstwu, ¿e niektóre wydarzenia, zw³aszcza te odleg³e w czasie lub
przestrzeni, postrzegane przez pryzmat tzw. informacji rozprzestrzenianych przez media i podrêczniki, mog¹ mieæ zupe³nie inny
wymiar. Tak w³aœnie cz³owiek rozumny buduje swoje w³asne widzenie œwiata: najpierw poznaje ró¿ne fakty i opinie, bada dokumenty i wreszcie na tej podstawie wyrabia sobie swoje w³asne pogl¹dy. Mam nadziejê, ¿e ¿ycie x. Micha³a Poradowskiego bêdzie
dla Was przyk³adem, ¿e nie sztuk¹ jest iœæ z pr¹dem i myœleæ tak jak
nam ka¿¹, tylko szukaæ w³asnej drogi do Prawdy. Dziêkujê za
uwagê.
Przypisy:
1) Duszpasterz Polski Zagranic¹ by³ wydawany w Rzymie.
2) Bronis³aw £agowski (ur. 1937 r.), filozof polityczny, studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim, jest wyk³adowc¹ historii filozofii spo³ecznej na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Wspó³pracowa³ z Tygodnikiem Powszechnym, Polityk¹, Zdaniem, Polityka Polsk¹, Przegl¹dem Politycznym,
Kapitalist¹ Powszechnym i ¯yciem Gospodarczym. £agowski jest myœlicielem oryginalnym, ³¹cz¹cym tradycjê klasycznego liberalizmu z politycznym realizmem - w czym przypomina nieco M. Dzielskiego i S. Kisielewskiego.
3) Roman Konik, dr filozofii, adiunkt katedry estetyki w Zak³adzie Filozofii Uniwersytetu Wroc³awskiego, redaktor miesiêcznika Opcja na Prawo i publicysta czasopism Najwy¿szy Czas!, Zawsze Wierni, Forum Polskie, Odra. Historyk idei, malarz, podró¿nik, fotograf.
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KONTRREWOLUCJA W CHILE, CZYLI KULISY
“ZAMACHU STANU” GENERA£A PINOCHETA
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Piotr T. Waszkiewicz

alwador Isabelino od Najœwiêtszego Serca Jezusa Allende Gossens urodzi³ siê w roku MCMVIII w Valparaiso. Z
zawodu by³ lekarzem, z zami³owania - politykiem. W latach MCMXXXIX - MCMXLI by³ ministrem zdrowia. W roku
MCMXXXIII nale¿a³ do za³o¿ycieli Socjalistycznej Partii Chile,
w latach MCMXLV - MCMLXIX by³ senatorem, przez ostatnie
trzy lata sprawuj¹c funkcjê Przewodnicz¹cego tego gremium. W
pewnym jednak momencie jego b³yskotliwa kariera polityczna
znalaz³a siê niebezpiecznie blisko za³amania; Allende trzykrotnie
z rzêdu startuj¹c w wyborach prezydenckich trzykrotnie zazna³
goryczy pora¿ki, zyska³ nawet miano "wiecznego pretendenta".
Kiedy czwarty raz zosta³ kandydatem koalicji socjalistów i komunistów w wyborach na urz¹d g³owy pañstwa (by³ to rok
MCMLXX), jego mandat zaufania poœród partyjnych kolegów
by³ ju¿ niewielki. Obie strony mia³y zastrze¿enia do Salwadora
Allende - socjaliœci uwa¿ali go za nazbyt radykalnego, natomiast
komuniœci za zbyt umiarkowanego (co ciekawe, komunistyczna
miêdzynarodówka nie podziela³a tej opinii, cieszy³ siê Allende
szacunkiem Castro, Bre¿niewa i Guevary, który pisa³, ¿e walcz¹ o
to samo, ale innymi œrodkami i podziwia³ przysz³ego prezydenta
Chile za jego "niezachwian¹ wiarê w socjalizm"). W koñcu jednak si³y lewicowe zdecydowa³y siê daæ mu ostatni¹ szansê, a
czwarte podejœcie okaza³o siê udanym: w wyborach powszechnych zaj¹³ Allende pierwsze miejsce, zyskuj¹c 36,1% g³osów.
Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ jego kandydaturê rozpatrzyæ mia³
Kongres. Allende przeszed³ tê próbê zwyciêsko.
Zostawszy prezydentem, Allende zmniejszy³ iloœæ u¿ywanych imion, pozostawiaj¹c - jak sam przyzna³ z przyczyn propagandowych - jedynie Salwadora (Salvadore - Zbawiciel), po
czym bezzw³ocznie rozpocz¹³ szereg radykalnych reform gospodarczych, które b³yskawicznie doprowadzi³y kraj do katastrofy.
Dzia³ania prezydenta zmierza³y - jak pisze polski dzia³acz socjalistyczny (bodaj¿e z Unii Pracy), Piotr Ciszewski - "do zapewnienia ludnoœci lepszych warunków materialnych. Na drodze do realizacji tego celu sta³y zagraniczne koncerny posiadaj¹ce wiêkszoœæ przemys³u. Nie by³y one zainteresowane dobrem robotników, a jedynie zwiêkszeniem dochodów. Ich zyski nie zasila³y Chilijskiego skarbu pañstwa, ale p³ynê³y za granicê. Prezydent zadecydowa³ o nacjonalizacji podstawowych ga³êzi przemys³u. Oczywiœcie nie spodoba³o siê to wielkim posiadaczom"1) - nacjonalizacja "podstawowych ga³êzi przemys³u" przynios³a jednak efekt daleki od po¿¹danego - bogatemu jeszcze przed dekad¹ pañstwu zaczê³o zagra¿aæ widmo g³odu, zaœ inflacja, która w MCMLXX roku wynosi³a oko³o 20 %, wzros³a do 163 % w MCMLXXII (i...
750 % w skali roku w po³owie roku MCMLXXIII).
Jednak ju¿ wczeœniej gospodarka socjalistyczna osi¹gnê³a
tradycyjne dla niej sukcesy: pañstwo przejê³o kopalnie miedzi,
saletry i rud ¿elaza, przekaza³o (choæ nie na w³asnoœæ) 9 milionów
hektarów ziemi "ludziom pracy" - w ci¹gu pierwszych dwóch lat
prezydentury Allende, popierany przezeñ Ruch Lewicy Rewolucyjnej (czyli MIR) zagrabi³ 1767 maj¹tków ziemskich2), "wrogom klasowym" odebrano tak¿e prawie wszystkie banki i 200 du¿ych przedsiêbiorstw. Taki oto by³ bilans ledwie dwóch lat (!) rezydowania Salwadora Allende w pa³acu La Moneda.3) Nawet rodzina prezydenta przyznawa³a, ¿e "wystarczy³y zaledwie trzy lata
rz¹dów stryja [s³owa te pisa³a bratanica Salwadora Allende przyp. PTW], by nie by³o w sklepach ¿ywnoœci i podstawowych
œrodków czystoœci"4).
Nie bez przyczyny by³ wiêc Allende dzia³aczem w œwiecie lewicy cenionym. Sam podziwia³ Mao Tse-Tunga (za chiñsk¹ "re-

wolucjê kulturaln¹", która poch³onê³a co najmniej 3 miliony ofiar),
Bre¿niewa stawia³ za wzór cnót wszelkich, a Fidela Castro traktowa³ jak drogowskaz dla swoich poczynañ, nie tylko jednak podziwia³, bo i by³ podziwiany: w MCMLXXIII roku otrzyma³ Miêdzynarodow¹ Nagrodê Leninowsk¹, zaœ jego imiê nadano pasmu gór w
Tad¿ykistanie…
Niestety, tak to w zwykle bywa, ¿e podziw Fidela Castro to za
ma³o. Pierwsze strajki zaczê³y siê pod koniec roku MCMLXXI,
kiedy to w Santiago dosz³o do olbrzymiej manifestacji kobiet, protestuj¹cych przeciwko braku towarów ¿ywnoœciowych w sklepach
przy jednoczesnym eksporcie ¿ywnoœci na Kubê. Niewiasty, id¹c w
kierunku La Monedy, ha³asowa³y pustymi garnkami, sk¹d nazwa
strajku - "Marsz Pustych Garnków". "Bur¿uazyjne" gospodynie zosta³y zaatakowane przez bojówki socjalistyczne (im. Elmo Catalana) i komunistyczne (im. Ramony Parra), a tak¿e przez mirystów.
Nie powstrzyma³o to jednak fali niezadowolenia - dochodzi³o
do kolejnych protestów, których apogeum nast¹pi³o w roku
MCMLXXIII. Nie pomog³o zamienienie trwaj¹cego w Santiago od
dawna stanu wyj¹tkowego na stan wojenny - fakt, ¿e nad krajem wisia³ g³ód, a na pó³kach sklepowych nie osta³ siê nawet swojski dla
Polaków ocet, wygoni³ ludzi na ulice. Zaczêli kierowcy ciê¿arówek, póŸniej do³¹czyli do nich kolejarze, marynarze, lekarze i handlowcy. W jaki sposób Salwador Allende wychodzi³ naprzeciw
potrzebom "ludzi pracy"? Przede wszystkim akcj¹ wydawania
ksi¹¿ek "klasyków", g³ównie Marxa i Lenina, które mia³y pojawiæ
siê w ka¿dym domu. Ponadto wspierany przez prezydenta MIR dopuœci³ siê serii zamachów terrorystycznych, jak np. wysadzanie w
powietrze s³upów wysokiego napiêcia. Celem tych dzia³añ by³o
przestraszenie ludzi i próba zrzucenia odpowiedzialnoœci za z³y
stan rzeczy na "prawicowych reakcjonistów" i "wrogów postêpu",
których obarczano win¹ za zbrodnie mirystów. Ponadto prezydent
nasili³ prowadzony od d³u¿szego czasu przemyt broni z Kuby i Czechos³owacji do Chile. Przemycono wiêcej broni rêcznej, ni¿ mia³a
licz¹ca 26.000 ¿o³nierzy armia chilijska. Prezydent liczy³ na rozdanie tego arsena³u lojalnym mu robotnikom, gdy¿ "piêœci i œwiadomoœæ socjalistyczna to za ma³o", by walczyæ z "si³ami reakcji". Allende utworzy³ tak¿e Grupê Osobistych Przyjació³ (GAP). By³ to
oddzia³ "najwierniejszych z wiernych", sprawdzonych mirystów,
których zadaniem by³o zabicie najwy¿szych rang¹ oficerów wojska, gdyby dosz³o do ryzyka zamachu stanu. Ponadto 50 "przyjació³
osobistych" stanowi³o ochronê prezydenta. Do kraju œci¹gniêto te¿
oddzia³y armii kubañskiej, do której mia³ prezydent wiêksze zaufanie ni¿ do wojsk chilijskich (mimo, ¿e te cieszy³y siê opini¹ najlepszych na kontynencie).
Dlaczego prezydent mia³ tak ma³e zaufanie do w³asnych
wojsk? Otó¿ wojskowi byli ostatni¹ bodaj wa¿n¹ instytucj¹ w tak
du¿ym stopniu niezale¿n¹ od prezydenta. Uwa¿ano ich za bezstronnych i wywa¿onych w kwestii sporów Kongresu i prezydenta. Stanowili zbyt du¿¹ si³ê, by Allende zdo³a³ ich sobie bezwarunkowo
podporz¹dkowaæ w tak krótkim czasie.
Tym niemniej na czele armii sta³ cz³owiek prezydenta, genera³
Karol Prats. Przez wzgl¹d na swe jawnie prorz¹dowe sympatie
(które w wojsku by³y wci¹¿ rzadkoœci¹) nie by³ on zbyt popularn¹
osob¹ i oto pewnego dnia zdarzy³a mu siê feralna przygoda, której
konsekwencj¹ by³a radykalna zmiana sytuacji w Chile. Otó¿ genera³ Prats zosta³ haniebnie zniewa¿ony przez pewn¹ starsz¹ mieszkankê Santiago, Aleksandrê Cox de Valdiviesco, która jad¹c samochodem i ujrzawszy go w s¹siednim aucie… pokaza³a mu jêzyk.
Dumny oficer nie móg³ znieœæ takiego afrontu ze strony nobliwej
bia³og³owy, tote¿ w gniewie chwyci³ pistolet i wystrzeli³ w jej kie-
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runku. Jednak ze zbytniej alteracji oko jego zbyt ma³o pewnym
by³o i genera³ chybi³. Siwow³osa niewiasta zasiê nacisn¹wszy peda³ gazu do granic mo¿liwoœci poczê³a uciekaæ przed zwierzchnikiem si³ zbrojnych ulicami stolicy. Prats ruszy³ za ni¹. Spektakularny poœcig nie trwa³ jednak zbyt d³ugo - rozhisteryzowana pani
Cox de Valdiviesco ³atwo da³a siê dogoniæ gniewnemu ¿o³nierzowi, który dopad³szy j¹ przy³o¿y³ jej pistolet do skroni i wykrztusi³
z wœciek³oœci¹: "Przeproœ, cholero, albo ciê zabijê". Staruszka
przeprosiæ nie zamierza³a i byæ mo¿e ów spe³ni³by sw¹ groŸbê,
gdyby nie fakt, ¿e wokó³ pojawi³ siê wrogi genera³owi t³um, który
wypuœci³ powietrze z opon jego samochodu, wygwizda³ go (zapewne te¿ co poniektórzy zebrani pokazali Pratsowi jêzyki…) i
zmusi³ do salwowania siê ucieczk¹ taksówk¹5). By³ to koniec kariery gen. Pratsa. Wkrótce potem jego miejsce zaj¹³ August Pinochet.
August Józef Ramon Pinochet Ugarte przyszed³ na œwiat dnia
XXV listopada MCMXV roku, równie¿ w Valparaiso. Od wczesnej m³odoœci jego celem by³a kariera wojskowa. W roku
MCMXXXVI ukoñczy³ Szko³ê Wojenn¹ Chilijskich Si³ Zbrojnych, otrzymuj¹c stopieñ podporucznika. W dniu ukoñczenia
szko³y, tj. VII wrzeœnia MCMXXXVI roku, August Pinochet uda³
siê do koœcio³a w Santiago, gdzie znajdowa³ siê obraz Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, któr¹ od dziecka darzy³ szczególn¹ czci¹.
M³ody oficer wmurowa³ obok obrazu, jako dziêkczynne votum,
marmurow¹ tablicê z napisem: "Dziêki Ci, Matko moja. B¹dŸ mi
zawsze pomoc¹. Podporucznik A. Pinochet 1936"6). Ten epizod z
¿ycia póŸniejszego "krwawego dyktatora", jak zwyk³a nazywaæ
Pinocheta lewica, dobitnie wskazuje, jakimi wartoœciami kierowa³ siê on w swoim ¿yciu. Przejmuj¹c - i sprawuj¹c - w³adzê w
Chile, genera³ pomocy Matki Bo¿ej wielokrotnie wzywa³ - i
otrzymywa³ j¹, jak choæby w dok³adne piêædziesiêciolecie otrzymania stopnia podporucznika, kiedy to kule komunistycznego komanda, wystrzelone z najbli¿szej odleg³oœci w samochód genera³a nie czyni¹c mu wiêkszej krzywdy wyrzeŸbi³y na szybie podobiznê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
W MCMXLIII roku poœlubi³ £ucjê (z domu Hiriart). W latach
MCMXLIX - MCMLII by³ wyk³adowc¹ w ekwadorskich szko³ach wojskowych, póŸniej (MCMLVI - MCMLVIII) przebywa³ na
misji wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat póŸniej zosta³ awansowany do stopnia genera³a brygady. W MCMLXXI roku
zosta³ genera³em dywizji i dowódc¹ garnizonu Santiago. Dwa lata
póŸniej zaœ Salwador Allende mianowa³ go g³ównodowodz¹cym
wojska Chile.
Tymczasem kryzys trwa³ nadal - bojówki komunistyczne i socjalistyczne otworzy³y zmasowany ogieñ do górników w kopalni
El Teniente, strajki nie ustawa³y, ostatnie media niezale¿ne ("El
Mercurio") donosi³y o sytuacji w kraju ("W Santiago brakuje miêsa…", "Milion pracowników strajkuje…", "Drêcz¹cy brak chleba"), podczas, gdy prasa re¿imowa ("Clarin") donosi³a o tym,
¿e… "80.000 robotników przy³¹czy³o siê do walki przeciw czarnemu rynkowi"7). Kongres coraz ostrzej wystêpowa³ przeciwko prezydentowi, wojsko zaœ po raz pierwszy opuœci³o koszary, XXIX
czerwca robi¹c manifestacjê si³y ruszy³o w stronê La Monedy
(ciekawostk¹ jest fakt, ¿e czo³gi zatrzymywa³y siê na œwiat³ach XI wrzeœnia po tym, ¿e wojskowi ³amali przepisy ruchu drogowego poznano, ¿e sprawa jest powa¿na). Mimo to, w³adze nie straci³y ca³ego zaufania do armii, chocia¿ niektórzy ministrowie spodziewali siê zamachu stanu - Allende bagatelizowa³ to zagro¿enie
("nie odwa¿¹ siê").
Do prze³omu w stosunkach Kongres - prezydent dosz³o w
czerwcu MCMLXXIII, natomiast w sierpniu Parlament uchwali³
dokument nazywany "deklaracj¹ upadku demokracji w Chile",
który wymieniaj¹c pogwa³cenia Konstytucji przez Salwadora Allende, przedstawi³ to "powa¿ne przekroczenie porz¹dku konstytucyjnego i prawnego Republiki" najwa¿niejszym organom pañstwowym, w tym wojsku. Z tego tekstu warto zacytowaæ obszerny
fragment - punkty od 5 do 10: "5. Jest faktem, i¿ obecny Rz¹d Republiki od samego pocz¹tku swego istnienia stara³ siê usilnie
przej¹æ ca³kowit¹ w³adzê, wyraŸnie zamierzaj¹c poddaæ wszystkich obywateli najœciœlejszej kontroli gospodarczej i politycznej ze

strony Pañstwa i tym samym ustanowiæ system totalitarny, ca³kowicie sprzeczny z reprezentacyjnym systemem demokratycznym
ustanowionym w Konstytucji;
6. Aby osi¹gn¹æ ten cel Rz¹d nie poprzesta³ na przypadkowym ³amaniu Konstytucji i innych praw, ale uczyni³ z tego trwa³y system
podobnych zachowañ, dochodz¹c do skrajnoœci w postaci nie
uznawania uprawnieñ pozosta³ych Organów Pañstwa, notorycznie ³ami¹c gwarancje, jakie Konstytucja zapewnia wszystkim
mieszkañcom Republiki i pozwalaj¹c oraz popieraj¹c tworzenie siê
równoleg³ych i bezprawnych w³adz, które stanowi¹ bardzo powa¿ne niebezpieczeñstwo dla Narodu, w zwi¹zku z czym zniszczono podstawowe elementy instytucjonalne pañstwa prawa;
7. Rz¹d pope³ni³ nastêpuj¹ce wykroczenia wobec W³adzy Ustawodawczej, jak¹ jest Zgromadzenie Narodowe:
a) Bezprawnie odebra³ Zgromadzeniu Narodowemu jego g³ówn¹
funkcjê, któr¹ jest ustanawianie praw, podejmuj¹c szereg kroków o
du¿ym znaczeniu dla ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego kraju, bêd¹cych bezdyskusyjnie kwestiami prawnymi, poprzez narzucone
bezprawnie œrodki przymusu lub poprzez proste administracyjne
decyzje opieraj¹ce siê na "legalnych mo¿liwoœciach". Zaznaczano
przy tym, i¿ wszystko to czyniono ze œwiadomym i jawnym zamiarem
zmiany struktur kraju, w ramach obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa,
wy³¹cznie z woli W³adzy Wykonawczej, a z ca³kowitym pominiêciem W³adzy Ustawodawczej;
b) Niezmiennie lekcewa¿y³ funkcje kontrolne Zgromadzenia Narodowego, pozbawiaj¹c go podleg³ych mu rzeczywistych uprawnieñ
stawiania w stan oskar¿enia Ministrów ³ami¹cych Konstytucjê i inne prawa, tudzie¿ pope³niaj¹cych inne przestêpstwa lub nadu¿ycia
wyszczególnione w Ustawie Zasadniczej;
c) Dochodz¹c w koñcu do sprawy szczególnej wagi: zlekcewa¿y³
powa¿n¹ funkcjê Zgromadzenia Narodowego jako W³adzy Ustawodawczej, odmawiaj¹c realizacji reformy konstytucyjnej w zakresie trzech dziedzin gospodarczych, uchwalonej w œcis³ej zgodnoœci z normami zawartymi w Konstytucji;
8. Rz¹d pope³ni³ nastêpuj¹ce wykroczenia wobec W³adzy S¹downiczej:
a) W celu zniszczenia autorytetu W³adzy S¹downiczej i podwa¿enia
jej niezawis³oœci, przewodzi³ hañbi¹cej kampanii obelg i oszczerstw przeciw S¹dowi Najwy¿szemu oraz popiera³ bardzo powa¿ne ataki na sêdziów i ich autorytet;
b) Lekcewa¿y³ dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci w przypadkach
przestêpców nale¿¹cych do stronnictw i grup zwi¹zanych b¹dŸ zbli¿onych do Rz¹du, czy to za pomoc¹ bezprawnych u³askawieñ czy te¿
poprzez œwiadome nieegzekwowanie nakazów aresztowania;
c) Pogwa³ci³ prawo i zlekcewa¿y³ fundamenty rozdzia³u W³adz nie
wykonuj¹c tych s¹dowych orzeczeñ i decyzji, które przeciwstawia³y
siê jego celom oraz, wobec oskar¿eñ, jakie wysun¹³ z tego powodu
S¹d Najwy¿szy, Prezydent Republiki posun¹³ siê do nies³ychanej
skrajnoœci, przypisuj¹c sobie prawo stanowienia "oceny" s¹dowych wyroków i decydowania kiedy maj¹ byæ one wykonane;
9. W sprawach dotycz¹cych Najwy¿szej Izby Kontroli Republiki autonomicznego Organu kontroli, istotnego dla utrzymania porz¹dku administracyjnego - Rz¹d systematycznie ³ama³ te orzeczenia i dzia³ania, jakie dotyczy³y bezprawnych poczynañ W³adzy Wykonawczej lub jednostek jej podleg³ych;
10. Wœród permanentnych wykroczeñ Rz¹du przeciwko podstawowym gwarancjom i prawom ustanowionym w Konstytucji mo¿na
wyodrêbniæ nastêpuj¹ce:
a) Naruszy³ podstawow¹ równoœæ wobec prawa poprzez fanatyczn¹ i nienawistn¹ dyskryminacjê w ramach pomocy, jakiej jako Organ W³adzy winien udzielaæ, by chroniæ ¿ycie, prawa i w³asnoœæ
obywateli, w czasie gdy sprawowa³ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z podstawowymi problemami spo³ecznymi, m.in. ¿ywieniowymi, tak jak i w
wielu innych aspektach. Nale¿y mieæ na uwadze fakt, i¿ sam Prezydent Republiki stworzy³ z tych dyskryminacji regu³ê, og³aszaj¹c od
samego pocz¹tku swego urzêdowania, ¿e nie uwa¿a siê za Prezydenta wszystkich Chilijczyków.
b) Ugodzi³ powa¿nie w wolnoœæ s³owa, dokonuj¹c wszelkiego rodzaju presji ekonomicznych wobec mediów nie bêd¹cych bezwzglêdnymi zwolennikami Rz¹du; zamykaj¹c tak gazety codzienne, jak i
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rozg³oœnie radiowe, zarzucaj¹c tym ostatnim, ¿e nadaj¹ "nielegalnie"; z pogwa³ceniem prawa wtr¹caj¹c do wiêzienia dziennikarzy
opozycji; uciekaj¹c siê do podstêpnych procederów by ustanowiæ
monopol informacyjny; otwarcie naruszaj¹c rozporz¹dzenia prawne, którym powinna byæ podporz¹dkowana Publiczna Telewizja
przez przekazanie kierownictwa nad ni¹ funkcjonariuszowi nie
mianowanemu przez Senat i czyni¹c z niej narzêdzie fanatycznej
propagandy oraz znies³awiania przeciwników politycznych;
c) Naruszy³ podstawê autonomii Uniwersytetów i prawo, jakie im
przyznaje Konstytucja, do zak³adania i utrzymywania stacji telewizyjnych, popieraj¹c uzurpacjê Kana³u 9 Uniwersytetu Chilijskiego, przemoc¹ i nielegalnymi zatrzymaniami atakuj¹c Kana³ 6
tego¿ Uniwersytetu oraz utrudniaj¹c rozpowszechnianie w innych
prowincjach kraju Kana³u Uniwersytetu Katolickiego Chile;
d) Utrudnia³, uniemo¿liwia³, a czasami hamowa³ przy u¿yciu si³y
wyra¿anie przez obywateli nie bêd¹cych zwolennikami re¿imu
prawa do swobodnych zgromadzeñ, podczas gdy stale zezwala³,
aby organizowa³y siê, czêstokroæ uzbrojone, grupy nie podporz¹dkowuj¹ce siê odpowiednim przepisom, które kontrolowa³y
ulice i drogi w celu zastraszania ludnoœci;
e) Ugodzi³ w swobodê nauczania, wprowadzaj¹c w sposób bezprawny, za pomoc¹ nielegalnego tzw. "Dekretu o Demokratyzacji
Nauki", program oœwiatowy maj¹cy na celu marksistowsk¹ indoktrynacjê;
f) Systematycznie narusza³ konstytucyjne gwarancje w³asnoœci,
popieraj¹c b¹dŸ zezwalaj¹c na ponad 1500 nielegalnych "zagarniêæ" posiad³oœci ziemskich oraz setek jednostek przemys³owych i
handlowych, by je nastêpnie zarekwirowaæ lub bezprawnie kontrolowaæ i w ten sposób, poprzez grabie¿, ustanowiæ pañstwow¹
kontrolê nad gospodark¹, co sta³o siê jednym z decyduj¹cych powodów spadku produkcji, przerw w dostawach, czarnego rynku i
d³awi¹cej podwy¿ki kosztów ¿ycia codziennego, ruiny skarbu narodowego Pañstwa i, generalnie, kryzysu gospodarczego, który
ogarn¹³ ca³y kraj i zagra¿a minimalnemu dobrobytowi rodzin
oraz powa¿nie zagra¿a narodowemu bezpieczeñstwu;
g) Dopuœci³ siê wielu bezprawnych aresztowañ z powodów politycznych, poza ju¿ wspomnianymi dotycz¹cymi dziennikarzy, i tolerowa³ fakt, i¿ ofiary w wielu przypadkach poddawane by³y torturom i biczowaniu;
h) Nie uznawa³ praw robotników i ich organizacji zwi¹zkowych i
zawodowych poddaj¹c je, jak w przypadku El Teniente czy Zwi¹zku Transportowców, nielegalnym metodom represji;
i) Zerwa³ zawarte wczeœniej zobowi¹zania, by zadoœæuczyniæ nies³usznie przeœladowanym pracownikom z firm takich jak Sumar,
Helvetia, Bank Centralny, El Teniente czy Chuquicamata; kontynuowa³ polityczn¹ samowolê celowo naruszaj¹c postanowienia
prawne Reformy Agrarnej i zmuszaj¹c ch³opów do nacjonalizacji
gospodarstw; zakaza³ zagwarantowanej konstytucyjnie aktywnoœci zwi¹zkowej robotnikom, ostatecznie doprowadzaj¹c do upadku wolnoœæ zwi¹zkow¹ poprzez organizacjê równoleg³ych, upolitycznionych organizacji robotniczych;
j) Powa¿nie naruszy³ konstytucyjn¹ gwarancjê swobodnego wyjazdu z kraju ustanawiaj¹c regulacje nie ujête w ¿adnym z obowi¹zuj¹cych praw".8)
Kongres, uchwali³ w zwi¹zku z powy¿szym m.in. "Zakomunikowanie im [tj. "Prezydentowi Republiki i panom Ministrom
Stanu oraz cz³onkom Si³ Zbrojnych i Korpusu Karabinierów" przyp. PTW] w ten sposób, i¿ z uwagi na ich funkcjê, przysiêgê zachowania wiernoœci Konstytucji i innych praw oraz, w przypadku
wspomnianych panów Ministrów, z uwagi na charakter instytucji,
których s¹ wysokimi urzêdnikami i Tego, Którego imiê zosta³o
przywo³ane przez nich w chwili zaprzysiê¿enia, nale¿y do nich po³o¿enie natychmiastowego kresu wszystkim wspomnianym okolicznoœciom jakie naruszaj¹ Konstytucjê i inne prawa (…)".
Wkrótce pojawi³o siê tak¿e orzeczenie S¹du Najwy¿szego
Chile, stwierdzaj¹ce nielegalnoœæ rz¹dów Allende. Ów odrzuci³
¿¹danie ust¹pienia i podj¹³ decyzjê o dokonaniu przewrotu, maj¹cego na celu zdobycie pe³ni w³adzy, wymordowanie przeciwników i wprowadzenie "realnego socjalizmu". Do tego celu s³u¿yæ
mieli nap³ywaj¹cy do Chile z ca³ego œwiata awanturnicy pokroju
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Ernesta Guevary, bojówkarze MIR, GAP, a tak¿e uzbrojeni w
przemycon¹ broñ zwolennicy Allende. Przewrót by³ planowany na
dzieñ XIX wrzeœnia, jednak prezydent nie zd¹¿y³ go przeprowadziæ.
Na pocz¹tku wrzeœnia Allende przyzna³, ¿e m¹ki w kraju starczy na najwy¿ej cztery dni. Jednoczeœnie inflacja siêgnê³a 750% w
skali roku (czyli oko³o 2,5% dziennie!). Sytuacja sta³a siê jeszcze
gorsza - w trzeci¹ rocznicê przejêcia w³adzy przez ugrupowanie Allende, Jednoœæ Narodow¹, prezydent wezwa³ lud pracuj¹cy do najwiêkszej czujnoœci - nad krajem wisia³o widmo prawicowego spisku. Kilka dni póŸniej Kongres - wobec braku jakiejkolwiek woli porozumienia ze strony w³adz - przekaza³ pe³niê w³adzy wykonawczej wojsku.
IX wrzeœnia MCMLXXIII roku dowódca floty, admira³ Józef
Toribo Merino wys³a³ notatkê do Augusta Pinocheta i Gustawa
Leigha, g³ównodowodz¹cego lotnictwa. Oto jej treœæ: "Gustawie,
Auguœcie: Rêczê s³owem honoru, ¿e dniem D bêdzie jedenasty, a godzin¹ H - 06:00.
Jeœli nie zdo³acie wykonaæ zadania wszystkimi si³ami, którymi
dowodzicie w Santiago, dajcie znaæ na odwrocie.
Admira³ Huidobro jest upowa¿niony, aby omówiæ z Wami wszystkie sprawy. Pozdrawiam w nadziei na zrozumienie - J. T. Merino”
Na odwrocie widnia³y dopiski: "Gustawie, to ostatnia okazja
J.T.”
"Auguœcie, jeœli nie u¿yjesz wszystkich si³ w Santiago, nie doczekamy jutra. Pepe”
X wrzeœnia z portu w Valparaiso wyp³ynê³a flota dowodzona
osobiœcie przez admira³a Józefa Toribo Merino. Oficjalnym powodem opuszczenia portu by³y manewry, jednak zaraz po wyp³yniêciu poza obszar widziany z portu eskadra zatrzyma³a siê, zaœ nazajutrz o œwicie powróci³a w pe³nej gotowoœci bojowej.
XI wrzeœnia o czwartej rano wojsko poleci³o uciszenie wszystkich stacji radiowych i telewizyjnych oraz aresztowanie przedstawicieli rz¹du na prowincji. O szóstej na ulice Santiago wyjecha³y
czo³gi. Jeden z mieszkañców miasta tak skomentowa³ sytuacjê:
"zdaje siê, ¿e tym razem to nie ¿arty. Nie zatrzymuj¹ siê nawet na
czerwonym œwietle". Oko³o siódmej ex-prezydent przeniós³ siê ze
swej prywatnej rezydencji przy ulicy Tomasza Morusa do pa³acu
La Moneda. O ósmej Allende przemówi³ przez ostatni¹ dzia³aj¹c¹
radiostacjê, informuj¹c o buncie wojska i wezwa³ robotników do
obrony "prawowitego rz¹du". Na wydanie czechos³owackiej i kubañskiej broni by³o ju¿ za póŸno. Szykuj¹cy siê do obrony mieszkañcy La Monedy mieli w³asny niedu¿y arsena³, do którego nale¿a³, miêdzy innymi, pistolet maszynowy, na którym widnia³a dedykacja: "Przyjacielowi i towarzyszowi broni, Salwadorowi, komendant Fidel Castro". Allende zamierza³ siê broniæ - i mia³ czym siê
broniæ. Wierzy³ te¿, ¿e odsiecz - w postaci "ludu pracuj¹cego" - nadejdzie rych³o. W tym wzglêdzie srodze siê przeliczy³ - "lud" nie
zamierza³ pomagaæ winnemu zrujnowania kraju. Najbardziej zaœ
martwi³ siê Allende o… Pinokia, jak zwyk³ nazywaæ Augusta Pinocheta. Do koñca wierzy³ w lojalnoœæ dowódcy wojsk. Wierzy³, ¿e
Pinochet z³amie przysiêgê z³o¿on¹ pañstwu, a tym samym - oka¿e
siê zdrajc¹. W pierwszych chwilach oblê¿enia mia³ powiedzieæ
"Biedny August, uwiêzili go". Wkrótce jednak, kiedy otrzyma³ telefon od Pinocheta, który oferowa³ mu kapitulacjê i opuszczenie kraju, Allende zorientowa³ siê, ¿e siê pomyli³ co do Pinokia. Odpowiedzia³ mu wówczas: "poddaj¹ siê tylko tchórze… tacy jak pan". Wojsko jeszcze dwukrotnie zaproponowa³o oblê¿onym podstawienie
im samolotu i opuszczenie kraju, jednak Allende odmawia³. W koñcu wyda³ gwardii pa³acowej rozkaz otworzenia ognia. O jedenastej
zacz¹³ siê szturm na pa³ac. By³y prezydent broni³ siê dzielnie - zniszczy³ nawet czo³g, strzelaj¹c z bazooki. W koñcu jednak przewa¿aj¹ce si³y zaczê³y przewa¿aæ, a wówczas… oddajê g³os sowieckiemu biografowi Salwadora Allende, Józefowi £awrieckiemu:
"Z 40 ludzi przy ¿yciu zosta³o oko³o po³owy, ale walcz¹ jak lwy, id¹c
za przyk³adem swego prezydenta.
O godzinie 14:00 przeciwnik przebija siê na pierwsze piêtro.
Obroñcy zabarykadowuj¹ siê w Sali Czerwonej. Napastnicy, na
których czele stoi kapitan Robert Garrido, wybijaj¹ drzwi. Obroñcy
witaj¹ ich huraganowym ogniem. Ale si³y walcz¹cych s¹ nierówne.
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Salwador Allende zostaje raniony w brzuch. Strzela nadal, opieraj¹c siê o fotel. Garrido - to strzelec wyborowy. Genera³ Palacios, który kierowa³ atakiem na pa³ac, rozkaza³ mu zabiæ prezydenta, Seria z pistoletu przeszywa pierœ Allende, który pada na pod³ogê. Znajduj¹cy siê w sali ulubiony pies prezydenta, Aca, rzuca
siê na mordercê. Garrido strzela do niego. PóŸniej buntownicy,
jakby przera¿eni potwornoœci¹ zbrodni, wycofuj¹ siê. Obroñcy La
Monedy œcigaj¹ ich korytarzami pa³acu prezydenckiego. Inni
przenosz¹ Allende do jego gabinetu i umieszczaj¹ w prezydenckim
fotelu, przepasuj¹c mu pierœ prezydenck¹ wstêg¹ symbolem jego
w³adzy, a plecy okrywaj¹ sztandarem chilijskim.
Gdy dwie godziny póŸniej zbirom kapitana Garrido uda³o siê
w koñcu zabiæ ostatniego obroñcê La Monedy i wedrzeæ do gabinetu prezydenckiego, ujrzeli Salwadora Allende siedz¹cego za
sto³em. Kapitan Garrido podszed³ do niego i z minimalnej odleg³oœci odda³ do martwego prezydenta jeszcze jedn¹ seriê z pistoletu maszynowego"9).
W Polsce "Perspektywy" w szóst¹ rocznicê "zamachu stanu"
tak pisa³y o œmierci prezydenta: "Allende poniós³ bohatersk¹
œmieræ w bezpoœredniej wymianie ognia z ¿o³dakami Pinocheta,
Ju¿ po zastrzeleniu Allende ka¿dy z oficerów odda³ strza³ w zw³oki
prezydenta Republiki, zaœ jeden z podoficerów zmia¿d¿y³ jego
twarz kolb¹ karabinu"10).
Po latach chilijska lewica przyzna³a siê do k³amstwa: "Mit bohaterskiej œmierci by³ potrzebny w czasie dyktatury Pinocheta, teraz mo¿na ju¿ powiedzieæ prawdê"11). Jaka wiêc by³a ta prawda?
Salwador Allende, strza³em z pistoletu od Fidela Castro odebra³
sobie ¿ycie.
We wrzeœniu MCMLXXIII roku w Chile genera³ Pinochet
udaremni³ dokonanie zamachu stanu przez by³ego prezydenta,
Salwadora Allende i rozpocz¹³ proces radykalnych reform ustrojowych i gospodarczych, które doprowadzi³y Chile do rozkwitu.
W czasie walk zginê³o oko³o 1600 osób, w wiêkszoœci zwolenników puczysty. Pinochet tak w MCMXCVIII roku komentowa³
wydarzenia sprzed æwieræwiecza: "…Gdybyœmy wtedy nie wkro-
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czyli, Chile przesta³oby istnieæ jako pañstwo, a komunistyczna po¿oga rozprzestrzeni³aby siê na ca³y kontynent. (…) Zap³aciliœmy za
to ogromn¹ cenê. Wystarczy, ¿e zginie jeden cz³owiek, to ju¿ cena
jest zbyt wysoka. Ubolewam nad tym, co siê sta³o, ale nie mieliœmy
innego wyjœcia. Stanêliœmy przed klasycznym wyborem mniejszego
z³a; ratowaliœmy kraj, ratowaliœmy byt i przysz³oœæ kilkunastu milionów Chilijczyków. To by³a obrona konieczna, dzia³anie w obronie w³asnej. (…) Robiliœmy wszystko, by problem rozwi¹zaæ na drodze rokowañ, ale Allende dzia³a³ jak szaleniec"12).
Tak wygl¹da³ "prawicowy pucz", czy te¿ - "krwawy zamach
stanu" dokonany przez Pinocheta. Dodam tylko - gwoli porównania
- ¿e walka z lewicowym terrorem, która w Ameryce Po³udniowej
poch³ania tysi¹ce ofiar rocznie (zw³aszcza w Nikaragui i Kolumbii), w Chile poch³onê³a ich w ci¹gu szesnastu lat rz¹dów Pinocheta
kilkaset…
Przypisy:
1) Piotr Ciszewski, "Zamach stanu w Chile w 1973 roku", cyt. za:
www.gavagai.pl/society/chile.php .
2) Dane za: Roman Konik, "Czarna legenda genera³a", wyd. Dom Wydawniczy "Ostoja", Krzeszowice MMIV, s. 7
3) Dane za: Wojciech Klewiec, "Proces pokazowy Oskar¿ony Augusto Pinochet", wyd. El-Ka, Warszawa MMI, ss. 28-29.
4) Cytat za: R. Konik, op. cit.
5) W. Klewiec, op. cit., ss. 21-22.
6) Cytat, jak i anegdota za: Andrzej Solak, "Maryja i Augusto Pinochet",
www.wandea.org.pl .
7) Cytaty z prasy za: W. Klewiec, op. cit., s. 35.
8) Uchwa³a Kongresu chilijskiego z dnia XXIII sierpnia MCMLXXIII roku, cytat za: www.datapolis.pl/grzes .
9) Cytat za: W. Klewiec, op. cit., ss. 63-64.
10) Cytat za: R. Konik, op. cit., s. 15.
11) Franciszek Martorell, cytat za: R. Konik, op. cit., s. 16.
12) August Pinochet w wywiadzie udzielonym Janowi M. Fijorowi, cyt. za:
R. Konik, op. cit., s. 14.

26. ROCZNICA PODPISANIA DEKLARACJI
IDEOWEJ RUCHU
M£ODEJ POLSKI
Gawe³ Strz¹da³a

tym roku mija 26. rocznica podpisania deklaracji ideowej Ruchu M³odej Polski. By³o to œrodowisko zwi¹zane
z pismem "Bratniak", stanowi¹ce podwaliny opozycji
antykomunistycznej w PRL. RMP powsta³ 28 lipca 1979 r. w Hucie Kalnej, ko³o Stargardu Szczeciñskiego, i nawi¹zywa³ w swej
ideologii i dzia³alnoœci do dorobku przedwojennej endecji. Warto
dzisiaj przypomnieæ "korzenie", z których wyros³a suwerennoœæ i
niepodleg³oœæ Polski. Autorami deklaracji byli przede wszystkim
Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki i Jacek Bartyzel, wybitne
indywidualnoœci polskiej prawicy lat dziewiêædziesi¹tych, których wybory ideowe by³y w póŸniejszym okresie tak ró¿ne.1)
Deklaracjê ideow¹ Ruchu M³odej Polski opublikowano 18
sierpnia 1979 r., stanowi³a ona próbê odpowiedzi na pytanie, jakimi wartoœciami powinno siê kierowaæ œrodowisko skupione wokó³ pisma "Bratniak". Pod koniec lat 70. opozycja polityczna w
PRL okrzep³a i zaczê³a siê dzieliæ pod wzglêdem ideologicznym
oraz politycznym. Powsta³a w tym okresie Konfederacja Polski
Niepodleg³ej. Papieska pielgrzymka przygotowa³a grunt pod
"polski sierpieñ". Ruch M³odej Polski nie pozostawa³ z boku tych
wydarzeñ; coraz bardziej krystalizowa³o siê ideologiczne oblicze
grupy. We wstêpie do deklaracji wyraŸnie zaznaczono koniecznoœæ odbudowy autentycznego ¿ycia spo³ecznego i politycznego
w Polsce, z czym wi¹za³a siê odbudowa tradycyjnych partii politycznych i organizacji spo³ecznych, które w normalnych warunkach demokratycznego pañstwa maj¹ prawo prezentowaæ swoje
opinie i koncepcje. Powstanie zorganizowanych grup opozycyjnych mia³o przyczyniaæ siê do odradzania siê autentycznego ¿ycia narodowego. Twierdzono dalej, ¿e mimo ró¿nic ideologi-

cznych pomiêdzy ugrupowaniami opozycyjnymi, nie mog¹ one
zrezygnowaæ z d¹¿eñ do stworzenia wspólnej p³aszczyzny wspó³pracy w obronie praw ludzkich i obywatelskich.2)
Deklaracja by³a manifestem nowego pokolenia, które urodzi³o siê i ukszta³towa³o w PRL. Nie pamiêta³o czasów II Rzeczpospolitej, ani okresu wojny i okupacji, nie doœwiadczy³o tak¿e terroru
okresu stalinowskiego. Wp³yw na ich postawy mia³y natomiast wydarzenia marca 1968 r., grudnia 1970 r., czerwca 1976 r., które to
wydarzenia obserwowali, b¹dŸ w nich uczestniczyli. Jednak najwiêkszy wp³yw na ich pogl¹dy wywar³a szara rzeczywistoœæ PRL,
rozmijanie siê g³oszonej oficjalnie propagandy sukcesu z faktycznym stanem posiadania spo³eczeñstwa. By³o to nowe pokolenie Polaków, tworz¹ce nowe wartoœci, korzystaj¹ce co prawda z dorobku
poprzedników, ale wzbogacaj¹ce go o aktualne treœci, podejmuj¹ce
problemy dot¹d nie rozwi¹zane.
Deklaracja RMP w za³o¿eniu nie mia³a mieæ charakteru ca³oœciowego programu politycznego, ogranicza³a siê jedynie do prezentacji g³ównych za³o¿eñ ideowych tego œrodowiska. Koncepcja
osoby ludzkiej, której dobro powinno byæ naczeln¹ zasad¹ organizuj¹c¹ spo³eczeñstwo, by³a osi¹ spajaj¹c¹ ca³oœciow¹ wizjê ideow¹
œrodowiska - od omówienia tego zasadniczego problemu rozpoczêli deklaracjê.3) Pojmowanie osoby ludzkiej w ich rozumieniu mia³o
wymiar personalistyczny i integralnie chrzeœcijañski: "Cz³owiek
wiêc to istota zakorzeniona w transcendencji i próba podwa¿enia
czy te¿ wrêcz zerwania tego zwi¹zku mia³aby katastrofalne konsekwencje, oznacza³aby zanik jego aktywnoœci duchowej i moralnej".4)
Z zaprezentowanej koncepcji wynika jasno, i¿ celem pañstwa
jest dobro obywateli, którzy staj¹ siê upodmiotowieni. Tego typu
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myœlenie stoi w jaskrawej sprzecznoœci z systemem kolektywistycznym, który redukuje jednostkê na rzecz masy, nie pozwala jej
przekroczyæ "horyzontu materii", widzi j¹ jednowymiarowo, materialistycznie i naturalistycznie. Wizja ta w oczywisty sposób by³a sprzeczna z totalitarn¹ praktyk¹ ówczesnej Polski, redukuj¹c¹
jednostkê do roli produkcyjnej, uniemo¿liwiaj¹cej duchowy rozwój cz³owieka. Drugim zagro¿eniem równie niebezpiecznym dla
spo³eczeñstwa, zdaniem M³odopolaków, by³y równie¿ doktryny
liberalne i oœwieceniowe, które akcentuj¹c indywidualizm pomijaj¹ znaczenie wiêzi miêdzyludzkich, a konsumpcjonizm czyni¹
jedyn¹ wartoœci¹: "(...) nie mo¿emy równie¿ zaakceptowaæ indywidualizmu wywodz¹cego siê z naturalistycznego libertynizmu
oœwieceniowego. Indywidualizm zaczynaj¹cy od negowania wiêzi
spo³ecznych, takich jak rodzina, naród, czy pañstwo, koñczy na
odrzucaniu powinnoœci etycznych, w zmiennych d¹¿eniach w³asnego "ja" upatruj¹c wy³¹czn¹ zasadê postêpowania".5)
Z powy¿szego fragmentu wyraŸnie wynika, ¿e M³odopolacy
sytuowali siê pomiêdzy kolektywizmem marksistowskim a liberalnym indywidualizmem, krytycznie analizowali nie tylko sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ PRL, ale tak¿e kondycjê spo³eczeñstw
zachodnich, co by³o doœæ oryginalne, jak na opozycyjne œrodowisko tamtego okresu. W ich rozumieniu wolnoœci i prawa ludzkie,
choæ powszechne i przynale¿ne ka¿demu cz³owiekowi, musz¹ siê
wi¹zaæ z powinnoœciami i obowi¹zkami wobec wspólnot takich,
jak rodzina, czy naród: "Ka¿da osoba ludzka jest jedyna, niepowtarzalna i obdarzona zespo³em przyrodzonych oraz niezbywalnych praw i wolnoœci, ale te prawa i wolnoœci widzieæ nale¿y w
œcis³ym zwi¹zku z powinnoœciami wobec drugiego cz³owieka, narodu, pañstwa i ca³ej rodziny ludzkiej; powinnoœciami, wœród których szczególn¹ rangê przyznaæ nale¿y kategoriom obowi¹zku i
wiernoœci. Rozwój spo³eczny jednostki mo¿e dokonaæ siê jedynie
pod warunkiem trwa³ego zakorzenienia w naturalnych strukturach spo³ecznych takich jak rodzina, naród, pañstwo".6)
W tym w³aœnie punkcie ich koncepcja ró¿ni³a siê zdecydowanie od koncepcji liberalnych, w których wolnoœæ jednego cz³owieka koñczy siê tam, gdzie zaczyna siê wolnoœæ drugiego cz³owieka, bez ¿adnych zobowi¹zañ wobec szerszych wspólnot. M³odopolacy stali na stanowisku zdecydowanie solidarystycznym.
Czytaj¹c ten tekst zwraca nasz¹ uwagê doœæ czêste powo³ywanie
siê autorów na deklaracje i pakty praw cz³owieka7), co nale¿y odczytywaæ w kontekœcie historycznym. By³ to okres zaraz po podpisaniu Aktu KBWE przez rz¹d PRL. Zwracano siê wiêc do w³adzy, aby respektowa³a podpisane przez siebie dokumenty i by³a to
strategia wszystkich grup opozycyjnych lat 70.
Drugim wa¿nym problemem ujêtym w deklaracji by³o pojêcie wspólnoty narodowej. Naród, kategoria jak¿e istotna dla formacji nawi¹zuj¹cej do ideologii przedwojennej endecji. Zdaniem
M³odopolaków naród to... "duchowa, moralna i kulturalna
wspólnota pokoleñ przesz³ych, teraŸniejszych i przysz³ych, z³¹czonych wiêzami œwiadomoœci, mowy, ziemi ojczystej, przebytej
drogi historycznej tradycji, realizowanego modelu ¿ycia zbiorowego oraz tworzonej kultury, bêd¹cej najpe³niejszym wyrazem
samowiedzy narodowej".8)
Jest to definicja wyraŸnie odwo³uj¹ca siê do koncepcji Edmunda Burke'a, naród wiêc nie by³ w ich rozumieniu ani kategori¹
socjologiczn¹, ani zwyczajnym elementem opisu rzeczywistoœci,
ale wspólnot¹ ukszta³towana podczas historycznego rozwoju. To
doœwiadczenie obejmuj¹ce poprzednie pokolenia, wzbogaca³o
samoœwiadomoœæ narodow¹, tworz¹c ze wspólnoty etnicznej
œwiadomy swych celów i obowi¹zków naród. Œladem przedwojennych narodowców uwa¿ali, ¿e zadaniem narodu jest stworzenie pañstwa odpowiadaj¹cego jego aspiracjom, bêd¹cego wcieleniem jego dorobku duchowego i misji dziejowej. Mamy wiêc tutaj
wyraŸne nawi¹zanie do myœli przedwojennej endecji, zdaniem
której naród tworzy pañstwo, a nie odwrotnie. Nacjonalizm RMP
ró¿ni³ siê jednak zdecydowanie od przedwojennych koncepcji w
zasadniczej kwestii. W przypadku M³odopolaków mieliœmy do
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czynienia z wyraŸnym odrzuceniem egoizmu narodowego, który
by³ tak charakterystyczny dla pokolenia Dmowskiego, czy Balickiego. Naród w rozumieniu Ruchu M³odej Polski nie by³ wartoœci¹
absolutn¹. Uwa¿ali oni, ¿e we wspó³czesnym œwiecie uniwersalizm
budowany jest przez "równouprawnione narody", które nie mog¹
byæ dzielone na lepsze i gorsze. "O znaczeniu narodu nie mo¿e decydowaæ ani jego wp³yw polityczny, ani potencja³ ekonomiczny i
militarny, wielkoœæ terytorium i liczba ludnoœci. Kryterium oceny
wspólnoty narodowej mo¿e byæ tylko typ ¿ycia zbiorowego, wartoœci duchowe i moralne przez nie realizowane oraz tworzona kultura." 9)
Jak wynika z tych s³ów, przyjmowali oni cywilizacyjne ujêcie
narodu, zapo¿yczone od Feliksa Konecznego. W ich rozumieniu
nie si³a militarna, czy polityczna, ale model ¿ycia zbiorowego,
œwiadczy o wielkoœci narodu. Naród jest "zbiorow¹ osob¹ moraln¹" i podlega moralnej ocenie, tak samo jak ka¿da osoba ludzka. Ich
koncepcja wi¹za³a siê z wyraŸnym prymatem etyki i moralnoœci
nad polityk¹. O ile dla przedwojennego obozu narodowego uznanie szczególnego znaczenia religii katolickiej w ¿yciu narodu
polskiego by³o rozpatrywane z punktu widzenia interesu narodowego, o tyle dla M³odopolaków obowi¹zki narodowe wynika³y z
obowi¹zków religijnych. Z tych w³aœnie powodów w ich ideologii
nie by³o w¹tków pogardy dla innych narodów, czy lekcewa¿enia
wartoœci wytworzonych przez te narody. Zamiast tego wystêpowa³a chêæ wspó³pracy dla dobra ca³ej "rodziny ludzkiej", wynikaj¹ca z
przyjêcia tomistycznej doktryny o porz¹dku dobra ("ordo caritas"),
wed³ug której jednostkê obowi¹zuje lojalnoœæ wobec mniejszych
wspólnot, takich jak rodzina, w dalszej kolejnoœci naród, a na koñcu
dopiero jest ca³a ludzkoœæ.
Omawiali tak¿e zagro¿enia, które niszcz¹ wiêzi ³¹cz¹ce wspólnotê narodow¹. W Polsce by³y one dwojakiego rodzaju: te, które
wystêpuj¹ w ca³ym naszym krêgu cywilizacyjnym i te, które wystêpowa³y w kraju pozbawionym suwerennoœci zewnêtrznej. W zachodnim krêgu cywilizacyjnym rozwijaj¹ siê ideologie indywidualistyczno-liberalne, które przeciwstawiaj¹ jednostkê wspólnocie.
Jedyn¹ wiêzi¹, która spaja tak¹ spo³ecznoœæ, jest wspólny interes
materialny, a zadaniem pañstwa jest ochrona nagromadzonego bogactwa. Rodzi siê materialistyczny i konsumpcyjny styl ¿ycia, zagra¿aj¹cy wartoœciom narodowym. W Polsce tego typu zagro¿enia
mia³y drugoplanowy charakter, bardziej realnym niebezpieczeñstwem by³a narzucona Polsce z zewn¹trz konstruktywistyczna ideologia komunizmu, niszcz¹ca tradycyjne struktury spo³eczne i próbuj¹ca przekszta³ciæ ca³e spo³eczeñstwo wed³ug schematycznych
wzorców sprzecznych z polsk¹ tradycj¹ polityczn¹. Skutkiem tego
by³o:
"Rozbicie tradycyjnych struktur i wiêzi spo³ecznych, zniszczenie niektórych, a degradacja innych elit, walka z religi¹ i usuniêcie
Koœcio³a z ¿ycia publicznego, lekcewa¿¹cy, a niekiedy wrêcz wrogi
stosunek do kultury narodowej - wszystko to sprawi³o, ¿e Polacy
stali siê spo³eczeñstwem w znacznej mierze zatomizowanym, charakteryzuj¹cym siê du¿ym stopniem os³abienia wiêzi narodowych,
stanowo-zawodowych i rodzinnych." 10)
Z tych w³aœnie powodów, ¿eby uchroniæ naród przed ró¿nego
rodzaju eksperymentami niszcz¹cymi "¿yw¹ tkankê" spo³eczn¹,
nale¿a³o zdaniem autorów deklaracji, podkreœliæ znaczenie tradycji. Zachowanie tradycji nie oznacza³o w ich ujêciu bezkrytycznego
przejmowania ca³oœci dorobku minionych pokoleñ, nale¿a³o selektywnie i wartoœciuj¹co oceniaæ dziedzictwo minionych wieków,
tak aby tworzone wartoœci i instytucje wynika³y ewolucyjnie z
przesz³oœci narodu i by³y potwierdzone przez historyczne doœwiadczenie. Tak sformu³owana koncepcja kojarzy³a siê z ewolucyjnym
konserwatyzmem Edmunda Burke'a, a tak¿e z "duchem praw"
Monteskiusza. Tymi wartoœciami potwierdzonymi przez historiê,
przekszta³caj¹cymi konstruktywistyczny system na powrót w organiczny model spo³eczeñstwa s¹: "(...) zwi¹zek z religi¹ i kultur¹
chrzeœcijañsk¹, nakaz harmonijnego ³¹czenia wolnoœci osobistej i
spo³ecznej z autorytetem w³adzy, odpowiedzialnoœæ urzêdnika
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przed obywatelem oraz silna tradycja samorz¹dnego organizowania siê spo³eczeñstwa".11) Postulat zachowania tradycji wi¹¿e siê
tak¿e z koniecznoœci¹ ocalenia to¿samoœci narodowej, zagro¿onej
trwaniem w Polsce narzuconego przez ZSRS ustroju. Autorzy
podkreœlali, ¿e moment startu pañstwowoœci polskiej zacz¹³ siê z
chwil¹ w³¹czenia Polski w orbitê uniwersalnych wartoœci cywilizacji ³aciñskiej. Wraz z przyjêciem chrztu przez Mieszka I Polska
sta³a siê "(...) czêœci¹ Europy, a naród polski - cz³onkiem rodziny
narodów europejskich".
Zwrócono te¿ uwagê, ¿e Polska oddzielona sztucznie od
swych zachodnich s¹siadów, nie mo¿e zrywaæ duchowego zwi¹zku z jednocz¹c¹ siê powoli Europ¹. Mia³a byæ to oczywiœcie Europa ojczyzn. Pamiêtajmy, ¿e deklaracjê pisano w 1979 r. (kiedy to
inne problemy zwraca³y uwagê opozycji politycznej), jednak ju¿
wtedy problematyka europejska by³a sygnalizowana, co
œwiadczy-³o dobitnie o tym, ¿e RMP nie pomijaj¹c bie¿¹cej
sytuacji potrafi³ patrzeæ holistycznie i perspektywicznie w
przysz³oœæ.
Kolejnym problemem rozwa¿anym w deklaracji by³ problem
niepodleg³oœci. Naturalnym d¹¿eniem narodu by³o stworzenie
niepodleg³ego pañstwa odpowiadaj¹cego jego aspiracjom i d¹¿eniom. Pomimo wiedzy o tym, ¿e to naród tworzy pañstwo, M³odopolacy nie zapominali tak¿e o narodowotwórczej roli pañstwa,
które w toku dziejowego rozwoju tworzy³o instytucje kszta³tuj¹ce
œwiadomy swych celów naród. W d³u¿szej perspektywie naród nie
mo¿e istnieæ bez niepodleg³ego pañstwa, mimo to nie nale¿y zapominaæ o "(...) fenomenie niezwyk³ego rozwoju duchowego narodu polskiego w okresie rozbiorów." 12)
Rozwój narodu podczas zaborów by³ jednak mo¿liwy g³ównie dlatego, ¿e istnia³a w narodzie wola odzyskania niepodleg³oœci
i pamiêæ dawnej œwietnoœci. Problem utrzymania, a potem odzyskania niepodleg³oœci i suwerennoœci by³ centralnym problemem
polskiej myœli politycznej od pocz¹tku XVIII wieku, poprzez
okres zaborów, a¿ do czasów nam wspó³czesnych. Problem ten na
nowo podejmuje Ruch M³odej Polski w nowych warunkach niesuwerennej pañstwowoœci polskiej. Ugrupowanie to stawia³o tezê,
¿e PRL nie by³ pañstwem niepodleg³ym, poniewa¿: "Nie mo¿na
nazwaæ niepodleg³ym pañstwa, je¿eli zasadnicze decyzje polityczne go dotycz¹ce, podejmowane s¹ przez kierownictwo obcego
mocarstwa."13) Pisali oni, ¿e niepodleg³oœæ z takim trudem zdobyta w 1918 r., zosta³a znowu utracona w wyniku II wojny œwiatowej, póŸniej w okresie 1944-1945 Polska zosta³a politycznie podporz¹dkowana ZSRS, polscy komuniœci stali siê wykonawcami
decyzji politycznych podejmowanych przez zewnêtrznego suwerena. Zale¿noœæ Polski wobec ZSRS przejawia³a siê, jako potrójna
niesuwerennoœæ:
a) pañstwowa
b) polityczna wobec "kierowniczej" grupy politycznej - PZPR
c) ideologiczna - tj. wobec doktryny komunistycznej.14)
Stan podleg³oœci politycznej obcemu mocarstwu przez blisko
35 lat powodowa³, ¿e Polska by³a poddawana sta³emu procesowi
sowietyzacji, której zasadniczym celem by³o stworzenie totalitarnego pañstwa. Procesowi sowietyzacji poddanym by³o tak¿e spo³eczeñstwo, które z ca³¹ brutalnoœci¹ odczu³o wprowadzanie na si³ê obcego polskim tradycjom modelu spo³ecznego. Starano siê
zniszczyæ wszelkie enklawy niezale¿nego ¿ycia narodowego, w
tym przede wszystkim Koœció³ katolicki, likwidowano fizycznie
opornych opozycjonistów, próbowano oduczyæ Polaków samodzielnego myœlenia politycznego. Po '56 roku nast¹pi³o zdecydowane "cofniêcie siê partii przed spo³eczeñstwem", poszerzenie
zakresu wewnêtrznej suwerennoœci narodu, dlatego sowietyzacjê
przeprowadzano w sposób bardziej zakamuflowany, odwo³ywano
siê nawet do patriotycznej frazeologii, polskiej racji stanu itp., ale
zasadniczego celu, jakim by³o narzucenie Polakom marxistowsko-leninowskiej doktryny, nigdy nie zaniechano. M³odopolacy
twierdzili, ¿e partii nie uda³o siê osi¹gn¹æ tych celów, naród nie da³
sobie narzuciæ radzieckiego modelu ¿ycia, ani nie da³ siê oderwaæ

od Koœcio³a. Niestety, wystêpowa³y te¿ negatywne skutki dzia³alnoœci w³adzy, straty, które poniós³ naród w walce o przetrwanie.
Chodzi³o tu przede wszystkim o procesy materializacji i zobojêtnienia du¿ej czêœci spo³eczeñstwa na sprawy publiczne, ucieczkê
w prywatnoœæ i problem podwójnej moralnoœci.
Skoro w deklaracji pojawi³a siê zdecydowana teza, ¿e PRL nie
jest "niepodleg³ym pañstwem", to logiczn¹ konsekwencj¹ takiego
stanowiska by³a chêæ odzyskania "niepodleg³oœci" przez naród i
stworzenia pañstwa, które bêdzie wcieleniem "historycznej Ojczyzny". Wtedy naród bêdzie móg³ w pe³ni korzystaæ ze swych suwerennych praw. Niepodleg³oœæ by³a celem zasadniczym, choæ nie ostatecznym, narodu, na jej rzecz trzeba nieustannie pracowaæ i cel
ten przybli¿aæ. M³odopolacy tym siê ró¿nili od np. KPN, ¿e romantyczny cel, jaki sobie stawiali i jakim by³o odzyskanie przez pañstwo polskie "niepodleg³oœci", nie móg³ wykluczaæ realistycznych
œrodków realizacji tego celu. Twierdzili oni, ¿e obiecywanie spo³eczeñstwu osi¹gniêcia suwerennoœci w sposób szybki, mo¿e przynieœæ tylko szkody narodowi, dlatego nale¿y dzia³aæ stopniowo, nie
wyrzekaj¹c siê jednak tego ostatecznego celu. Zwracano tak¿e
uwagê na otoczenie miêdzynarodowe Polski: "Zdajemy sobie sprawê, ¿e odzyskanie niepodleg³oœci zale¿y zarówno od podejmowanych przez Polaków dzia³añ, jak i od uk³adów miêdzynarodowych.
Uwzglêdniæ musimy twarde prawa geopolityki, nie zawsze pozwalaj¹ce na realizacjê wszystkich celów narodowych w krótkim dystansie czasowym."15)
Postulowano dzia³anie wieloetapowe, uœwiadamianie spo³eczeñstwa, "budowanie wewnêtrznej suwerennoœci narodu", walki o
prawa obywatelskie. Wszystko to przypomina strategiê endecji z
koñca XIX wieku, która realizowa³a koncepcjê "polityki czynnej",
polegaj¹c¹ na uœwiadamianiu narodowym jak najszerszych krêgów
spo³eczeñstwa.
Autorzy deklaracji nie przes¹dzali ostatecznego kszta³tu przysz³ej Rzeczpospolitej, decyzjê tak¹ mia³ podj¹æ w przysz³oœci suwerenny naród polski. Wskazywali jednak wartoœci, na jakich
oparte powinno byæ przysz³e pañstwo polskie. Powinno ono ³¹czyæ
harmonijnie zasadê wolnoœci i autonomii jednostek z zasad¹ silnej
w³adzy pañstwowej, a wp³yw rzeczywistych elit niepodleg³ej Polski na sprawy dotycz¹ce dobra wspólnego, trzeba ³¹czyæ z jak najszerszym uspo³ecznienia pañstwa. Koncepcja "uspo³ecznienia pañstwa" nawi¹zywa³a do przedwojennego, wypracowanego przez sanacjê modelu, ³¹cz¹cego autorytet silnej w³adzy pañstwowej z jak
najszerszym upodmiotowieniem spo³eczeñstwa. Zdaniem M³odopolaków przejawiaæ siê to mia³o poprzez rozwój samorz¹dnoœæ terytorialnej, zawodowej i stanowej, przy jednoczesnym prowadzeniu polityki pañstwowej przez rzeczywist¹ elitê przysz³ej Rzeczypospolitej.16) Te z pozoru sprzeczne ze sob¹ wartoœci mia³y tworzyæ
harmonijn¹ ca³oœæ. Nie przedstawiano jednak ¿adnych konkretnych rozwi¹zañ ustrojowych, nie przes¹dzano nawet o tym, czy
niepodleg³a Polska ma byæ republik¹, czy te¿ mo¿e monarchi¹? Tak
ogólny zarys przysz³ego systemu politycznego dawa³ szerokie pola
interpretacyjne i to by³o przyczyn¹ póŸniejszego zró¿nicowania
ideologicznego wewn¹trz Ruchu M³odej Polski, a tak¿e jedn¹ z
przyczyn rozpadu tego œrodowiska.
M³odopolacy w swej deklaracji koncentrowali siê nie tylko na
propagowaniu i krzewieniu wartoœci, które uznawali za s³uszne i
po¿yteczne dla kraju, ale tak¿e w podrozdziale zatytu³owanym
"Nasze zadania", proponowali sposoby realizacji ich w praktyce.
W pierwszym rzêdzie podejmowali walkê o oblicze moralne narodu polskiego. Wyszli z za³o¿enia, ¿e za kondycjê moraln¹, w jakiej
znajduje siê spo³eczeñstwo polskie, odpowiadaj¹ przede wszystkim rz¹dz¹cy w Polsce komuniœci, przesad¹ by³oby jednak przypisywanie im odpowiedzialnoœci za wszystkie negatywne zjawiska
wystêpuj¹ce w spo³eczeñstwie. Powszechn¹ cech¹ spo³eczeñstwa
polskiego lat 70. by³ konformizm i karierowiczostwo, podwójna
moralnoœæ polegaj¹ca na tym, ¿e co innego mówi³o siê w domu, a co
innego w pracy. Krañcowym przejawem takich postaw by³o to, ¿e
ludzie wierz¹cy zapisywali siê do organizacji ateistycznych.
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Oprócz cech wystêpuj¹cych w spo³eczeñstwie podanym pañstwu
totalitarnemu, zwracano uwagê na narodowe wady Polaków, takie
jak: alkoholizm, lenistwo, biernoœæ, brak dyscypliny pracy. W
zwi¹zku z czym RMP stara³ siê uwra¿liwiæ m³ode pokolenie na
zasadnicze problemy etyczne, wtedy ju¿ pojawi³a siê tematyka
aborcji i alkoholizmu: "Zamierzamy (...) przeciwstawiæ siê plagom spo³ecznym, na które tak przenikliwie zwraca³ uwagê Episkopat Polski, a zw³aszcza ksi¹dz prymas kardyna³ Stefan Wyszyñski z alkoholizmem wyrz¹dzaj¹cym spo³eczeñstwu niepowetowane
straty, unieszczêœliwiaj¹cym wiele tysiêcy rodzin polskich, z nieposzanowaniem nienarodzonego ¿ycia, z nietrzeŸwoœci¹ rodziny".17) Tego typu tematyk¹ w tym okresie opozycja polityczna
zajmowa³a siê marginesowo. Zwrócenie uwagi na problemy
etyczne zbli¿a RMP do neokonserwatyzmu religijnej prawicy
amerykañskiej, która by³a zwi¹zana z Republikanami, i która tak¿e eksponowa³a w¹tki moralne w swojej ideologii.
Nastêpnym problemem poruszanym przez Ruch M³odej Polski by³a kwestia obrony kultury i to¿samoœci narodowej, a zw³aszcza tych w¹tków tradycji, które w oficjalnych mediach nie wystêpuj¹, traktowane jako "wsteczne", b¹dŸ antysocjalistyczne. M³odopolacy deklarowali wolê prze³amywania partyjnego monopolu
informacji, poprzez propagowanie w³asnych wydawnictw poza
cenzur¹. Podejmowali tak¿e wolê rozwiniêcia szerokiej akcji samokszta³ceniowej w celu upowszechnienia dostêpu do informacji
i wiedzy zw³aszcza w tych dziedzinach, które w PRL by³y zagro¿one politycznymi i ideologicznymi deformacjami. W ten w³aœnie
sposób RMP chcia³ wspó³tworzyæ autentyczn¹ polsk¹ myœl polityczn¹: "£¹czy nas przekonanie, ¿e powsta³y pod koniec XIX wieku uk³ad g³ównych kierunków politycznych; narodowo-demokratycznego, niepodleg³oœciowo-pi³sudczykowskiego, konserwatywnego, chrzeœcijañsko-spo³ecznego i ludowego, chlubnie wype³ni³
swoje zadania wobec narodu."18)
Ruch M³odej Polski nie uwa¿a³ siê za prost¹ kontynuacjê któregokolwiek nurtu politycznego II RP, ze wszystkich ich czerpa³
inspiracjê dla swojej pracy ideowej i wszystkim im sk³ada³ ho³d.
Ten stan rzeczy wynika³ st¹d, ¿e w Polsce lat 70, podzia³y ideowe
II RP, nie mia³y ju¿ wiêkszego znaczenia, jedynym relewantnym
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podzia³em socjopolitycznym okresu PRL, by³ podzia³ na sprawuj¹c¹ wtedy w³adzê elitê komunistyczn¹ i demokratyczn¹ opozycjê
kontestuj¹c¹ ustrój "socjalistyczny".
Na zakoñczenie deklaracji pojawi³a siê konkluzja, ¿e autorzy
jej maj¹ jeszcze du¿o do zrobienia w dziedzinie kszta³towania przysz³ego programu politycznego. Mieli œwiadomoœæ, jakich wartoœci
nale¿y siê trzymaæ, ale ich problemem by³o prze³o¿enie warstwy
ideologicznej na konkrety. Pomimo to nale¿y przyznaæ, ¿e deklaracja by³a dobrym punktem wyjœcia dla stworzenia w przysz³oœci prawicowej formacji, bêd¹cej trwa³ym elementem polskiej opozycji
politycznej. Na etapie, na jakim byli w roku 1979, nie znali odpowiedzi na wiele pytañ, dlatego zadawali retoryczne pytania dotycz¹ce przysz³ego ustroju wolnej Polski, stosunków z s¹siadami,
czy efektywnego systemu gospodarczego. Rzecz¹ wart¹ podkreœlenia jest to, ¿e najwiêkszy wp³yw na deklaracjê ideow¹ wywarli:
narodowy demokrata - Aleksander Hall i konserwatywny pi³sudczyk - Jacek Bartyzel, którzy w przysz³oœci mieli siê staæ czo³owymi adwersarzami i których drogi siê rozesz³y po 1989 r.19)
Przypisy:
1) P. Zaremba, M³odopolacy. Historia Ruchu M³odej Polski, Gdañsk 2000,
s. 84.
2) Deklaracja ideowa Ruchu M³odej Polski, w: "Sprawa Polska. Pismo
Chrzeœcijañsko- Narodowe", nr 4 (6), 1999 r., s. 17.
3) Ibidem, s 18.
4) Ibidem.
5) Op. cit.
6) Ibidem.
7) Ibidem.
8) Ibidem, s. 19.
9) Ibidem.
10) Ibidem, s. 20.
11) Ibidem.
12) Ibidem.
13) Ibidem, s. 20.
14) Ibidem.
15) Ibidem, s. 22.
16) Ibidem.
17) Ibidem, s 23.
18) Ibidem, s. 24.
19) A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, s. 48.
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"ACTION FRANÇAISE"O POLSCE

P

oni¿ej dajemy t³omaczenie ostatnich ustêpów obszernego
artyku³u o kryzysie politycznym w Polsce; artyku³ ten niedawno og³oszony zosta³ przez Action Française wywo³a³
echo i w naszej prasie.
"Wkrótce okaza³o siê, ¿e ustrój republikañski nie odpowiada³
potrzebom Polski. Zaciek³e walki partyjne i przesilenia rz¹dowe
uniemo¿liwia³y wszelk¹ pracê racjonaln¹ i produkcyjn¹. Ten stan
rzeczy wywo³a³ wœród opinji publicznej siln¹ reakcjê. Wtedy zacz¹³ siê zarysowywaæ ruch monarchiczny, który znalaz³ wielu
zwolenników poœród w³oœcian i robotników, a tak¿e wœród inteligencji, niestety ten odruch nie spowodowa³ zmiany ustroju politycznego, przys³u¿y³ siê tylko zamachowi stanu dokonanemu przez
Marsz. Pi³sudskiego, wspomaganego przez czêœæ armji i polityczne organizacje lewicowe. Zamach stanu stworzy³ rz¹d silnej rêki, burzliwa atmosfera z czasów partyjnictwa uspokoi³a siê, lecz
sposób wykonywania w³adzy najwy¿szej nie zosta³ konstytucyjnie okreœlony, akty samowolne i nawet brutalne mno¿¹ siê i rz¹d
traci zwi¹zek z ogó³em ludnoœci. Wobec tego daj¹ siê s³yszeæ coraz czêœciej g³osy, ¿e po republice parlamentarnej zbankrutowa³a
tak¿e dyktatura. Taki stan rzeczy budzi znowu tendencje monarchistyczne. Jednak¿e istnieje jedna okolicznoœæ utrudniaj¹ca w
pewnej mierze usi³owania monarchistów polskich. To jest brak
dynastji narodowej. Wszyscy monarchiœci polscy zgadzaj¹ siê co
do tego, ¿e aby zajmowaæ stanowisko ponad partyjne ponad klasowe kandydat do Korony Polskie powinien byæ cz³onkiem starej

katolickiej dynastii zachodnio-europejskiej. Pomimo ró¿nych trudnoœci, monarchizm polski ma przed sob¹ pomyœlne widoki. Za
monarchi¹ w Polsce przemawia najlepsza polska tradycja i sprzyja
jej równie¿ obecny chorobliwy stan Polski. Wszyscy przyjaciele
Polski we Francji powinni ¿yczyæ, aby unja monarchiczna zatryumfowa³a w Polsce, bo monarchja polska da³aby moc Pañstwu polskiemu, a w³aœnie silnej Polski potrzebuje Francja i ca³y œwiat, aby
przywróciæ zaufanie miêdzynarodowe, zapewniæ równowagê i zabezpieczyæ pokój".
Nie potrzebujemy dodawaæ, ¿e zasadniczo uwagi s³ynnego
dziennika francuskiego uwa¿amy za s³uszne. Istotnie nietylko dla
Polski, ale i dla szeregu krajów dla œwiata ca³ego, potrzebne jest odrodzenie Królewskoœci w Polsce. Rozwi¹zanie kwestji stosunku
Polski z Litw¹, uzyskanie przez Polskê wielkiej mocy atrakcyjnej
jak za Jagiellonów, gdy Polska organizowa³a Europê œrodkow¹ wszystko to jest mo¿liwe pod tym warunkiem koniecznym i wystarczaj¹cym, aby na Zamku Królewskim w Warszawie zasiad³
Król Polski.
(Przedruk za: "G³os Monarchisty" nr 2/1932)

,
j
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DZIA£ALNOŒÆ CORNELIU ZELEA CODREANU NA
TLE DZIEJÓW POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH
I SPO£ECZNYCH RUMUNII DO ROKU 1927
(Dokoñczenie rozdzia³u I pracy “Corneliu Zelea Codreanu i Legion
Micha³a Archanio³a do roku 1927”)
Jan Szkotak
3. U Ÿróde³ Ruchu Legionowego

W

pi¹tek 24 czerwca 1927 r., zebrana w domu studenckim
w Jassach grupa m³odych ludzi z Corneliu Codreanu na
czele, powo³a³a do ¿ycia organizacjê o nazwie Legion
Micha³a Archanio³a, której cele i charakter okreœli³ jej twórca, organizator i ideolog, nawi¹zuj¹cy do swej wczeœniejszej koncepcji
powo³ania takiego stowarzyszenia: "Ruch Legionowy - pisa³ - ma
charakter wielkiej szko³y duchowej. Celem naszym jest rozp³omieniæ niezachwian¹ wiarê, przekszta³ciæ, zrewolucjonizowaæ
duszê rumuñsk¹. Dusza jest kardynalnym punktem naszych dzia³añ w chwili obecnej. Dusza jednostki i dusza Narodu"1). Pocz¹tkowo Legion by³ bardziej wspólnot¹ duchow¹ ni¿ ruchem ideowo-politycznym, gdy¿ nie posiada³ zdefiniowanego programu
politycznego, ani podstaw doktrynalnych. Wszelkie dyskusje polityczne by³y zabronione i potêpione. "Politykierstwo jest to¿same z demokracj¹ - gr¹ rz¹dzon¹ przez du¿e pieni¹dze" - pisa³ Codreanu2). Po okresie pocz¹tkowego formowania struktur i krzepniêcia oblicza ideowego, Legion wszed³ na scenê polityczn¹ dopiero u progu lat trzydziestych, gdy nast¹pi³ znaczy wzrost liczebnoœci cz³onków. Wówczas jednak natychmiast sta³ siê obiektem
licznych ataków, zarówno ze strony w³adz pañstwowych, przeciwników politycznych, jak równie¿ ugrupowañ ideowo pokrewnych.
Rumuñska scena polityczna by³a wtedy bardzo zró¿nicowana. Podzia³y wynika³y nie tylko z ró¿nic na tle ideologicznym czy
œwiatopogl¹dowym, ale tak¿e zale¿a³y od regionu, jaki dana partia lub grupa wp³ywowych osób reprezentowa³a. Mimo tych ró¿nic wiêkszoœæ partyj mia³a w swej nazwie przymiotnik okreœlaj¹cy je jako narodowe, albo te¿ za takie siê uwa¿a³y. Do g³ównych
ugrupowañ politycznych nale¿a³a miêdzy innymi istniej¹ca od
XIX wieku Partia Narodowo-Liberalna, której g³ównym przedstawicielem by³ Ion Brãtianu, ¿yj¹cy w latach 1864-1927. Rodzinnie zwi¹zany z tak zwan¹: "dynasti¹" premierów. Okreœlenie
to wziê³o siê z faktu, i¿ jego ojciec - Ion, stryj - Dumitru oraz brat Vintilã, jak równie¿ syn - Gheorghe, nale¿eli do partii liberalnej i z
jej ramienia, w ró¿nych okresach, pe³nili, m.in. funkcjê pierwszego ministra3). Obok niej istnia³a Partia Ludowa, stworzona w
1918 r. przez gen. Alexandra Averescu, która czêœciowo przejê³a
elektorat i wp³ywy przedwojennej partii konserwatywnej - skompromitowanej okazywan¹ w czasie wojny daleko id¹c¹ sympati¹
dla pañstw centralnych4). Sam gen. Averescu sprawowa³ urz¹d
premiera w latach: 1918, 1920-1922 oraz 1926-19275). W paŸdzierniku 1926 r. z po³¹czenia dwóch ugrupowañ powsta³a partia
"Narodowo-Ch³opska" zwana "Þãrãnistami" od rumuñskiej nazwy tego stronnictwa - "national-þãrãniºti"6). Dominuj¹cym stronnictwem tworz¹cym now¹ partiê by³a: "Partia Ch³opska", dzia³aj¹ca dotychczas w "Starym Królestwie" i Besarabii, drugoplanowo natomiast sytuowa³a siê dotychczasowa Narodowa Partia Siedmiogrodu, której g³ównymi dzia³aczami byli Alexandru VaidaVoevod i Iuliu Maniu (1873-1953). Reprezentowa³a ona w skali
ca³ego kraju g³ównie interesy bogatszych ch³opów i w ich imieniu
postulowa³a systemowe podtrzymanie rolniczego charakteru pañstwa7). Istnia³o równie¿ wiele ugrupowañ nacjonalistycznych,
czy te¿ skrajnie-prawicowych, takich jak dzia³aj¹ca od 1910 r.
Partia Narodowo-Demokratyczna z Miko³ajem Iorg¹ i Alexandrem Cuz¹ na czele. Ten ostatni na pocz¹tku lat dwudziestych
utworzy³ now¹ Partiê Narodowo-Demokratyczno-Chrzeœcijañsk¹, przemianowan¹ w 1923 r. na Ligê Obrony NarodowoChrzeœcijañskiej8). Wspomniano tu ju¿, ¿e odby³o siê to na

zjeŸdzie za³o¿ycielskim w Jassach, a wœród organizatorów znacz¹c¹ rolê odgrywa³ Corneliu Zelea Codreanu9). Partiê NarodowoAgrarn¹ za³o¿y³ Oktawian Goga i po³¹czy³ j¹ w 1935 r. ze stronnictwem profesora Cuzy - Lig¹ Obrony Narodowo-Chrzeœcijañskiej.
Ze scalenia obu tych ugrupowañ powsta³a nowa Partia NarodowoChrzeœcijañska10). Jerzy W. Borejsza podaje 1939 r. jako czas po³¹czenia obu stronnictw, jednak¿e termin jej powstania jest sprawa
drugoplanow¹, ugrupowanie bowiem nie odegra³o ¿adnej znacz¹cej roli w polityce ówczesnej Rumunii. Program partii by³ antydemokratyczny i zawiera³ ¿¹dania "jednoœci wszystkich Rumunów w
etnicznym pañstwie narodowym, w którym cudzoziemcy byliby
wyeliminowani z ¿ycia ogó³u" oraz niezbyt jasne postulaty polepszenia doli ch³opów11). J. W. Borejsza ocenia, ¿e ugrupowanie to,
g³osz¹c nacjonalizm i antysemityzm mieœci³o siê w formu³ach tradycyjnych partii prawicowych12).
Ponadto w Rumunii dzia³a³y tak¿e organizacje parafaszystowskie, jak wzorowane na francuskiej Action Française i bêd¹ce jej
odpowiednikami - Akcja Rumuñska lub Kult Ojczyzny, czy te¿ Liga Vlad Þepeº13). Ugrupowanie nazwê sw¹ wziê³o od imienia ¿yj¹cego w XV w. hospodara mo³dawskiego - W³ada Palownika, s³yn¹cego z okrutnego traktowania przeciwników, których wbija³ na
pal14).
Funkcjonowa³a te¿, zdelegalizowana w 1924 r. Partia Komunistyczna, która faktycznie nie posiada³a ¿adnych wp³ywów poza
spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. Jej cz³onkowie i sympatycy znajdowali
siê pod kontrol¹ tajnych s³u¿b rumuñskich15), poniewa¿, podobnie
jak inne ugrupowania tego typu w okresie miêdzywojennym, mia³a
ona charakter agentury bolszewickiej16). Dzia³acze jej, odpowiedzialni byli za liczne strajki w pocz¹tkach lat dwudziestych oraz za
zorganizowanie w po³udniowej Besarabii buntu ch³opskiego w
1924 r., zwanego "powstaniem tatabunarskim"17). Równie¿ ugrupowania powi¹zane z III Miêdzynarodówk¹ komunistyczn¹ nie
cieszy³y siê powodzeniem wœród Rumunów, o czym œwiadcz¹ wyniki wyborów z lat 1926, 1927 i 1928, w których Blok RobotniczoCh³opski, a pod tym szyldem wystêpowa³a zdelegalizowana Partia
Komunistyczna, uzyskiwa³ œrednio oko³o 40 tysiêcy g³osów18). Nie
jest to imponuj¹cy wynik w zestawieniu z osi¹gniêciami wyborczymi ugrupowania Corneliu Zelea Codreanu z 1931 r., które startuj¹c
tylko w 15 okrêgach z ogó³u 71 istniej¹cych, uzyska³o ponad 43 tysi¹ce g³osów19). Dodaæ do tego jeszcze nale¿y, i¿ Codreanu mia³
doœæ liczn¹ i znacz¹c¹ konkurencjê polityczn¹ ugrupowañ odwo³uj¹cych siê do tego samego elektoratu Rumunów o pogl¹dach narodowych. Przyczyn tego stanu rzeczy mo¿na siê doszukiwaæ w charakterze spo³eczeñstwa rumuñskiego, którego tylko oko³o 10% stanowili robotnicy, pochodz¹cy zreszt¹ w przewa¿aj¹cej czêœci w
pierwszym pokoleniu ze wsi20). W zwi¹zku z tym byli oni mocno
przywi¹zani do swej ojczyzny i wiary, a internacjonalistyczne oraz
anty-królewskie i ateistyczne has³a komunistów inspirowanych z
Moskwy nie mog³y byæ przez nich zaakceptowane. Moskiewskie
koneksje komunistów nie by³y tajemnic¹ dla Rumunów, wœród których panowa³y na ogó³ nastroje antyrosyjskie, co z kolei spowodowane by³o polityk¹ bolszewików, godz¹c¹ w integralnoœæ terytorialn¹ pañstwa rumuñskiego21).
Powojenne lata Rumunii politycznie zdominowane by³y przez
rz¹dy libera³ów, kierowanych przez Iona Brãtianu. Sprawowali oni
w³adzê a¿ do listopada 1928 r., kiedy to w wyniku wyborów zwyciê¿yli "þãrãniœci"22). D³ugie rz¹dy libera³ów mo¿liwe by³y tylko
dziêki temu, ¿e wybory by³y w znacznym stopniu fa³szowane przez
administracjê pañstwow¹, która by³a pos³uszna partii sprawuj¹cej
w³adzê23). Chocia¿ mo¿liwe jest, ¿e to przede wszystkim król wy-
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wiera³ naciski na administracjê i on wskazywa³, które ugrupowania maj¹ wygraæ. Sympatie monarchy zale¿a³y od tego, która opcja polityczna uzyska³a wiêksze wp³ywy na królewskim dworze.
O aktywnym udziale króla w ¿yciu politycznym œwiadczy fakt, ¿e
po wygranych wyborach w 1922 r. libera³owie poœpiesznie zorganizowali w Alba Iulia uroczyst¹ koronacjê Ferdynanda I jako w³adcy zjednoczonej Rumunii. Z kolei w marcu 1923 r. uchwalili now¹ konstytucjê gwarantuj¹c¹ monarsze szerokie uprawnienia, w
tym prawo do rozwi¹zywania parlamentu i rozpisywania nowych
wyborów oraz prawo veta w stosunku do sejmowych uchwa³.
Dzia³ania te nosz¹ znamiê wype³niania nieoficjalnych obietnic
przedwyborczych z³o¿onych królowi.
Na klêskê wyborcz¹ libera³ów w 1928 r. mia³y wp³yw dwa
czynniki. Przede wszystkim œmieræ jej dotychczasowego lidera
Iona Brãtianu w listopadzie 1927 r., który posiada³ du¿e wp³ywy
na królewskim dworze oraz w pañstwowej administracji. By³ te¿
wytrawnym graczem politycznym umiej¹cym pogodziæ interesy
ró¿nych stronnictw. Kolejnym powodem wyborczego niepowodzenia by³ nasilaj¹cy siê w Rumunii wielki kryzys gospodarczy,
co oczywiœcie nie pozosta³o bez wp³ywu na nastroje ludnoœci, a z
drugiej strony chêæ sprawowania w³adzy przez to ugrupowanie.
Zdarza³o siê dosyæ czêsto, ¿e gdy w pañstwie dochodzi³o do powa¿nego kryzysu, libera³owie odsuwali siê od oficjalnego rz¹dzenia, przekazuj¹c w³adzê innym ugrupowaniom24). Do przejœciowych sukcesów libera³ów w walce o w³adzê, mo¿na zaliczyæ zapewnienie sobie uprawnieñ królewskich po œmierci Ferdynanda I
w 1927 r. Król zdaj¹c sobie sprawê, ¿e cechy charakteru jego syna
Karola dyskwalifikuj¹ go jako dobrego w³adcê, na swego nastêpcê wyznaczy³ ma³oletniego wnuka - ksiêcia Micha³a. W zwi¹zku
z tym obowi¹zki królewskie przejê³a rada regencyjna zdominowana przez libera³ów. Jednak¿e, jak siê szybko okaza³o, by³ to sukces krótkotrwa³y, bowiem sytuacja gospodarcza Rumunii oraz
wewnêtrzne stosunki polityczne pozwoli³y ju¿ w 1930 r. przej¹æ
w³adzê królewsk¹ ksiêciu Karolowi.
Bilans polityki zagranicznej tego okresu wypada raczej korzystnie, poniewa¿ dziêki odpowiednio zawieranym sojuszom
Rumunia uzyska³a potwierdzenie swych zdobyczy oraz zabezpieczy³a siê przed ewentualn¹ agresj¹. Przed wêgierskim rewizjonizmem mia³o j¹ chroniæ uczestnictwo w tak zwanej Ma³ej Entencie,
czyli bloku pañstw ba³kañskich, do których obok Rumunii wchodzi³a Jugos³awia i Czechos³owacja. Porozumienie z Jugos³awi¹
chroni³o ponadto po³udniow¹ granicê przed podobnymi roszczeniami ze strony Bu³garii25). Dyplomacja rumuñska podejmowa³a
tak¿e próby pokojowego rozwi¹zania kwestii Besarabii i w zwi¹zku z tym stara³a siê nawi¹zaæ stosunki z Rosj¹ Sowieck¹, ale ¿¹dania strony sowieckiej, miêdzy innymi oddanie Besarabii, by³y nie
do przyjêcia przez Rumunów26). Celem zabezpieczenia wschodniej granicy zawarto uk³ad z Polsk¹ w marcu 1921 r. Przewidywa³
on wzajemn¹ pomoc w razie agresji Zwi¹zku Sowieckiego na sygnatariuszy paktu. Pozycja Rumunii wzmocni³a siê tak¿e po zawarciu sojuszu z Francj¹ w 1926 r., która jednoczeœnie uzna³a
przy³¹czenie Besarabii i zobowi¹za³a siê do pomocy w zbrojeniach27). Tak¿e w tym roku 16 wrzeœnia, z inicjatywy W³och, podpisany zosta³ traktat, w którym W³ochy udzieli³y gwarancji Rumunii na wypadek agresji radzieckiej lub wêgierskiej28). Wzmocnieniem integralnoœci pañstwa by³ konkordat z Watykanem, podpisany w 1927 r., który przewidywa³ poddanie ca³ego obszaru
pañstwa w³adzy koœcielnej katolickim biskupom krajowym29).
W latach 1922-1928 notuje siê w Rumunii sta³y wzrost gospodarczy. Produkcja przemys³owa ju¿ w 1924 r. osi¹gnê³a stan
przedwojenny, a wydobycie ropy naftowej w 1928 r. by³o dwukrotnie wy¿sze ni¿ przed wojn¹. Jednak¿e spo³eczeñstwo nie odczuwa³o raczej poprawy sytuacji materialnej, poniewa¿ wiêkszoœæ zak³adów przemys³owych, jak i spó³ek górniczych,
opanowana by³a przez kapita³ zagraniczny, g³ównie angielski,
francuski i w³oski. Po³owê zaœ dawnych udzia³ów niemieckich w
przedsiêbiorstwach naftowych, na mocy uk³adu w San Remo z
kwietnia 1920 r. przejêli Anglicy i Francuzi30). Zyski by³y w du¿ej
mierze, transferowane za granicê, a produkcja przemys³owa
nastawiona na export. Aby zrównowa¿yæ bilans handlowy kraju,
libera³owie w 1924 r. uchwalili ustawy zmniejszaj¹ce formalnie
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udzia³ kapita³u zagranicznego w przedsiêbiorstwach rumuñskich
do 40% i wprowadzili protekcyjne op³aty celne31). Dzia³ania te
przynios³y zamierzony skutek, ale nie uchroni³y Rumunii przed
wielkim kryzysem prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych. Kryzys, który rozpocz¹³ siê w 1929 r., spowodowa³ upadek wielu
przedsiêbiorstw produkuj¹cych na export, co z kolei poci¹gnê³o za
sob¹ bankructwo licznych spó³ek dostarczaj¹cych surowców oraz
przedsiêbiorstw handlowych, us³ugowych i kredytowych. Produkcja spad³a blisko o 40%, wydobycie wêgla o 50%, a przemys³ spo¿ywczy zanotowa³ jeszcze wiêksze ograniczenie produkcji, spowodowane zamkniêciem rynków zagranicznych dla produktów rolnych pochodz¹cych z Rumunii, w której oko³o 80% ludnoœci utrzymywa³o siê z pracy na roli32). W szczytowych latach kryzysu ceny
na produkty rolne spad³y do oko³o 44% ich wysokoœci z 1929 r. Bud¿et pañstwa zmniejszy³ siê o po³owê, a bezrobocie siêgnê³o 35%
ogó³u zdolnych do pracy. W wyniku bankructwa s³abszych przedsiêbiorstw nastêpowa³a koncentracja produkcji, handlu i us³ug
g³ównie w rêkach przedsiêbiorców powi¹zanych z zagranicznym
kapita³em. Rz¹d, na czele z Iuliu Maniu, zaci¹gn¹³ w bankach niemieckich, francuskich, angielskich i amerykañskich wysoko oprocentowane po¿yczki, z których pierwsza "stabilizacyjna" zosta³a
pobrana ju¿ w 1929 r., a druga "rozwojowa" w 1931 r. Celem ich by³o ratowanie zad³u¿onego skarbu pañstwa33). Po¿yczki te niewiele
przynios³y korzyœci, za to obci¹¿y³y znacznie bud¿et, poniewa¿ ich
obs³uga i sp³ata zabiera³y oko³o czwartej jego czêœci. Na dodatek,
jako gwarancje ich sp³at, kapita³ zachodni przej¹³ wp³ywy z niektórych monopoli pañstwowych, takich, jak np.: zapa³czany, tytoniowy, telefoniczny i budowy szos34). Towarzyszy³y temu liczne afery
korupcyjne siêgaj¹ce nawet ministerialnych szczebli w³adzy. Pog³êbia³o to chaos gospodarczy, jaki panowa³ w Rumunii i powodowa³o dalsze znaczne ubo¿enie spo³eczeñstwa. W dalszej perspektywie nie pozosta³o to bez wp³ywu na sukcesy polityczne organizacji
za³o¿onej przez Corneliu Codreanu, o czym bêdzie mowa w dalszych rozdzia³ach niniejszej pracy.
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POGL¥DY POLITYCZNE

(Rozdzia³ IV pracy "¯ycie i dorobek naukowy prof. Romana Rybarskiego")
Czeœæ III
Robert Kowalski
Pogl¹dy na faszyzm i korporacjonizm

R

oman Rybarski nie odegra³ g³ównej roli w zbli¿eniu endecji do koncepcji faszystowskich, chocia¿ by³ jedn¹ z g³ównych postaci Obozu Wielkiej Polski powsta³ego na wzór
w³oskiej organizacji faszystowskiej. Jego uznanie w faszyzmie
budzi³o jedynie odrodzenie narodowe. Nie patrzy³ tak¿e z entuzjazmem na idee korporacjonizmu realizowanego we W³oszech.
W miarê up³ywu czasu jego stosunek do tych koncepcji stawa³ siê
coraz bardziej krytyczny.
Rybarski podkreœla³, w pocz¹tkowych latach w³adzy faszystów we W³oszech, oryginalnoœæ ich idei oraz objêcie ni¹ szeroko
wielu sfer ¿ycia pañstwa. "¯ywotnoœæ w³oskiego faszyzmu objawia siê nie tylko w dziedzinie prawno-politycznej, lecz równie¿ w o
wiele wa¿niejszej dziedzinie gospodarczej i spo³ecznej. Nie poprzestaje on na oklepanych has³ach wzmo¿enia produkcji, o popieraniu rolnictwa, przemys³u, handlu i wszelkich innych dobrych
rzeczy, lecz pracuje nad w³asn¹, oryginaln¹ polityk¹ gospodarcz¹, stara siê rych³o zapobiegaæ wszelkim trudnoœciom, wynikaj¹cym z biernego bilansu handlowego"176). Faszyzm skutecznie
przeciwstawi³ siê gospodarce socjalistycznej. Rybarski popiera³
kierowanie kapita³u - przez rz¹d faszystowski - tam gdzie on jest
najbardziej potrzebny177). Si³¹ faszyzmu w³oskiego okreœla³ to,
¿e wyrós³ on, po d³ugiej pracy ideowej, z "gruntu w³oskiego, z ziemi w³oskiej i w³oskiej historii". Z tego powodu by³ Rybarski przeciw naœladownictwu faszyzmu w innych krajach178). Przestrzega³
przed tym, ¿e bierne naœladownictwo mo¿e ideologiê pozbawiæ
si³y, stworzyæ z niej karykaturê179). S³owa te kierowa³ nie tylko do
m³odych endeków, ale tak¿e do sanacji, u której zauwa¿a³ "infiltracjê idei faszystowskich w formie bardzo naiwnej (...)"180).
Du¿¹ krytykê Rybarskiego budzi³a coraz wiêksza ekspansja
ideologiczna faszyzmu. "Faszyzm w³oski, wedle s³ów jego twórcy,
nie mia³ byæ pierwotnie artyku³em eksportowym. Ale stopniowo w
tym ruchu wziê³a górê wola ekspansji, wiara w uniwersalne znaczenie faszyzmu. W³osi chc¹ swym faszyzmem nadaæ piêtno ca³ej
epoce"181). Z niepokojem obserwowa³, i¿ faszyœci, którzy zaczynali swoje rz¹dy w gospodarce od liberalizmu z has³ami popierania kapita³u, prywatnej inicjatywy, zerwania z pañstwow¹ przedsiêbiorczoœci¹ i redukcj¹ biurokracji, dopuœcili z czasem do pe³nego rozwoju etatyzmu we W³oszech182). Widzia³ to jako logiczn¹ liniê pañstwa totalitarnego, wprowadzaj¹cego w ka¿dej dziedzinie, tak¿e gospodarce, skrajny przymus183). Wszêdzie widoczna jest wszechw³adza pañstwa, rozrasta siê biurokracja184). "Niema wspó³zawodnictwa sk³óconych stronnictw o w³adzê. Niema
wspó³zawodnictwa w gospodarstwie, ka¿dy wytwarza to, co mu
wskazuje plan gospodarstwa. ¯ycie spo³eczne ju¿ nie stwarza bogactwa form, lecz jest ujête w ramy wyznaczonych przez pañstwo
organizacji"185). Idea faszystowska k³óci siê z religi¹, która potêpia kult pañstwa. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest fakt, ¿e totalitaryzm "staje siê niejako religi¹, ze swoimi obrz¹dkami, ze swymi
œwiêtymi itd."186).
Podobne tendencje widzia³ Rybarski w niemieckim narodowym socjalizmie. Widoczny by³ w nim równie¿ imperializm
idei187). Zauwa¿a³, ¿e w Niemczech po przeciwstawieniu siê komunizmowi, nastêpuje likwidacja warstwy œredniej i powstawanie instytucji przypominaj¹cych w³aœnie system komunistyczny188). Coraz wiêcej sfer gospodarki dostaje siê w rêce pañstwa.
Mniej ni¿ we W³oszech jest etatyzmu na rzecz zwiêkszonego
interwencjonizmu pañstwowego189). Rybarski by³ pocz¹tkowo
przychylny korporacyjnym "nowinkom", póŸniej wyrós³ na ich
zdecydowanego przeciwnika 190). Zauwa¿a³, ¿e faszyzm w³oski

doszed³ do koncepcji korporacyjnych dopiero po latach panowania
i nie stanowi³y one jego pierwotnego celu191).
By³ zdania, i¿ trudno te idee nazwaæ korporacjonizmem w œredniowiecznym tego s³owa znaczeniu, a w³aœnie do œredniowiecza
starano siê nawi¹zaæ we W³oszech192). Œredniowieczny korporacjonizm by³ oparty na s³aboœci pañstwa, na jego eliminacji z gospodarki, we W³oszech jest wrêcz odwrotnie 193). Nie widzia³ szansy,
by w korporacjonizmie odnalaz³a siê idea narodowa, gdy¿ kryj¹ siê
w nim wp³ywy materialistycznego pojmowania dziejów194). Kwestionowa³ sens organizowania siê ludzi tylko na p³aszczyŸnie interesów gospodarczych, nie wierz¹c w mo¿liwoœæ neutralizowania
lewicy na tej drodze195). Z ide¹ korporacjonizmu nie godzi siê samo
prowadzenie przez pañstwo przedsiêbiorstw.196) "Je¿eli korporacje
maj¹ staæ siê podstaw¹ ustroju spo³eczno gospodarczego, musz¹
mieæ rozleg³e uprawnienia"197). Rybarski nie widzia³ szansy na to,
by we W³oszech ograniczano funkcje pañstwa, gdy¿ korporacje by³y tam wcielone w organizm pañstwowej gospodarki198). Wraz z rozwojem korporacjonizmu nast¹pi³ rozrost etatyzmu. Wszystkie te
fakty spowodowa³y, ¿e Rybarski nazywa³ ustrój istniej¹cy we W³oszech nie korporacjonizmem, a kapitalizmem pañstwowym 199).
Roman Rybarski odrzuca³ idee faszystowskie i korporacyjne
jako zmierzaj¹ce coraz bardziej w stronê ustrojów socjalistycznych. Nie widzia³ szansy na pe³n¹ realizacjê w nich ideologii nacjonalistycznej, a tym bardziej na przyjêcie ich na polskim gruncie.
¯ydzi
Problemem mniejszoœci ¿ydowskiej i ogólnie ¯ydów zajmowa³ wa¿ne miejsce, a jednoczeœnie budzi³ najwiêksze kontrowersje
w ideologii Narodowej Demokracji. Roman Rybarski poœwiêci³ w
swoich pracach oraz publicystyce du¿o czasu na temat ¯ydów, ale
nie mo¿na stwierdziæ, ¿e by³a to u niego kwestia dominuj¹ca. Z
pewnoœci¹ jednak wyra¿a³ w tej sprawie pogl¹dy reprezentatywne
dla wiêkszoœci obozu narodowego.
Rybarski analizuj¹c jako historyk, z perspektywy czasu, obecnoœæ ludnoœci ¿ydowskiej na ziemiach polskich, stwierdza³, ¿e Polska pope³ni³a ogromny b³¹d przyjmuj¹c przez wieki na swoje terytorium ¯ydów. "B³¹d ten ciê¿ko odbi³ siê na naszej strukturze spo³ecznej i na naszych losach politycznych"200). Zaznacza³ przy tym, ¿e
kiedyœ ¯ydzi nie stanowili takiego problemu, jak to siê dzieje obecnie. "¯ydzi dzisiaj ju¿ s¹ czym innym, ni¿ dawniej byli. W dawnej
Polsce cieszyli wieloma przywilejami. Chronili siê do niej, pêdzeni
ze wszystkich stron œwiata. Popiera³a ich szlachta, bo by³o jej z tym
wygodnie, wola³a ich od polskiego mieszczañstwa. ¯ydzi mieli rozleg³y samorz¹d, ale ¿yli poza nawiasem polskiego ¿ycia pañstwowego. ¯yli zamkniêci w swoim getcie, nieznani polskiemu spo³eczeñstwu. Nie wywierali na jego masy g³êbokiego wp³ywu. Byli
szynkarzami, dzier¿awcami, trudnili siê handlem, po¿yczali pieni¹dze szlachcie, albo te¿ od szlachty; ale stosunki, ³¹cz¹ce ich ze spo³eczeñstwem polskim, ogranicza³y siê tylko do stosunków ekonomicznych. Ogromne ró¿nice kultury, jêzyka, obyczaju dzieli³y te dwa
œwiaty: polski i ¿ydowski"201). Stanowili w dawnej Polsce ¯ydzi surogat warstwy œredniej, nie przedstawiali te¿ du¿ej wartoœci dla
skarbu pañstwa202). Rybarski stanowczo zaprzecza³ ich rzekomemu po¿ytecznemu wp³ywowi na handel w czasach I Rzeczpospolitej. Zauwa¿a³, ¿e ludnoœæ ¿ydowska nie stworzy³a czynnego handlu zagranicznego, nie zaznaczy³a siê wybitnie w handlu ba³tyckim,
nie przedstawi³a nowych typów produkcji w przemyœle, a reprezentowa³ bardzo prymitywne formy gospodarcze. Wzrastaj¹cy
udzia³ ¯ydów w naszym ¿yciu ekonomicznym skrzywi³ fatalnie
strukturê spo³eczn¹ Polski. "¯ydzi w Polsce nie byli temi dro¿d¿ami,
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na których dopiero zakwit³o bujniejsze ¿ycie ekonomiczne; byli
fermentem, który rozsadzi³ dawn¹ organizacjê gospodarcz¹, a na
jej miejsce nie stworzy³ czegoœ, co by podnios³o si³ê ekonomiczn¹
kraju"203).
Rybarski dostrzega³ dominacjê ¯ydów w handlu II RP. We
w³aœciwym handlu towarowym w Polsce w 1921 r. ¯ydzi stanowili 73,8%, a wœród ludnoœci zawodowo czynnej i biernej
79,7%204). Stwierdza³, ¿e "niema handlu gorszego, bardziej kraju
rujnuj¹cego, jak handel ¿ydowski. Ceny hurtowe bardzo wielu artyku³ów s¹ w Polsce ni¿sze, ni¿ gdzie indziej, ceny zaœ detaliczne
s¹ daleko wy¿sze, ni¿ gdzie indziej i ta ró¿nica miêdzy cenami detalicznymi a cenami hurtowymi jest bardzo wielka. Dlaczego tak
jest? Dlatego, ¿e jest tu ¿ydowski poœrednik, jest handel ¿ydowski,
który nie pozwala na obni¿enie cen"205). "Jest faktem - przemawia³ w Sejmie RP - ¿e nie bêdzie równowagi cen miêdzy rolnictwem a przemys³em, rolnik nie bêdzie otrzymywa³ nale¿nej mu ceny, je¿eli bêdzie to system nadmiernego poœrednictwa, specjalnie
¿ydowskiego. Jest faktem dalej, ¿e ch³op bêdzie kupcem, bêdzie
rzemieœlnikiem i na tê masê ¿ydostwa w Polsce miejsca niema"206). Uwa¿a³, ¿e handel jest najwa¿niejsz¹ dziedzin¹, z której
nale¿y siê pozbyæ ¯ydów. Widzia³ oddolne tworzenie siê anty¿ydowskiego ruchu ekonomicznego w miastach i na wsiach. Jednak
pozycjê ¯ydów umacnia administracja i ustawodawstwo sprzyjaj¹ce np. d³u¿nikom, a jak zaznacza³ Rybarski, fa³szywe bankructwa by³y zawsze specjalnoœci¹ ¿ydowsk¹. ¯ydzi panuj¹ w cha³upnictwie, które zawdziêcza swój rozwój nadmiernemu fiskalizmowi i ciê¿arom spo³ecznym, wiele zyskuj¹ na chaosie prawnym i
administracyjnym207).
Rybarski zauwa¿a³, i¿ ludnoœæ ¿ydowska szkodzi polskiej gospodarce i d¹¿y do jej opanowania. "¯ydzi nie byli i nie s¹ dobrodziejstwem dla naszego gospodarstwa. Gdyby obfitoœæ ¿ydów by³a gwarancj¹ pomyœlnoœci gospodarczej, bylibyœmy jednym z najbogatszych krajów œwiata"208). Postulowa³ zastosowanie wobec
¯ydów wewnêtrznego protekcjonizmu narodowego, który nie
oznacza³by uprzywilejowania Polaków, a mo¿liwoœæ wspó³zawodnictwa polskiej ludnoœci209). Sprzeciwia³ siê dopuszczaniu ¯ydów do kupna polskiej ziemi oraz przyznawaniu im obywatelstwa
RP na takich zasadach, ¿e uzyskuj¹ oni jednakowe prawa jak Polacy bêd¹c jednoczeœnie obywatelami narodu ¿ydowskiego prowadz¹cego w³asn¹ politykê210). Przychyla³ siê do pomys³u przyznawania ¯ydom obywatelstwa palestyñskiego211). Bêd¹c zwolennikiem œcis³ego zwi¹zku miêdzy obowi¹zkami i prawami obywatelskimi, wobec faktu og³oszenia neutralnoœci przez ¯ydów w
czasie walk o niepodleg³oœæ Polski, domaga³ siê odebrania im
pewnych praw (np. wp³ywu na ustrój RP) i zwolnienia ich z czêœci
obowi¹zków (np. s³u¿by wojskowej)212). Odnotowywa³ oportunizm ¯ydów, którzy w pocz¹tkowych latach II RP stali w Sejmie
po stronie lewicy, popieraj¹c wiele radykalnych ustaw. Po zamachu majowym przeobrazili siê w obroñców dyktatury i silnego
rz¹du. Przewidywa³ du¿e konsekwencje dla nich za popieranie
rz¹dów pomajowych. "Bez przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ydzi s¹
dzisiaj g³ówn¹ podpor¹ sanacji, pocz¹wszy od ¿ydowskich sfer
intelektualnych, a skoñczywszy na cadykach z miasteczek prowincjonalnych"213). Zarzuca³ ¯ydom mieszanie siê do polskiej polityki zagranicznej i podsycanie w Polsce nastrojów antyniemieckich, podczas gdy wczeœniej namawiali do ustêpstw wobec Niemiec214). Rybarski doszed³ do wniosku, ¿e ¯ydzi chc¹ uzyskaæ
jak najwiêksz¹ pozycjê w Polsce drog¹ jej os³abienia. "Punkt widzenia ¿ydowski jest zupe³nie jasny: chodzi im o zdobycie mo¿liwie najmocniejszego stanowiska w pañstwie polskim. £atwiej im
to osi¹gn¹æ w pañstwie o niejednolitym ustroju, w pañstwie rozbitym wewnêtrznie, bo wtedy mo¿na marzyæ o roli jêzyczka u wagi, o
roli poœrednika politycznego - a ka¿de poœrednictwo przynosi dochody"215). "Polityka ¿ydowska - pisa³ - zmierza wyraŸnie do tego,
by pañstwo polskie sta³o siê pañstwem polsko - ¿ydowskim. T³umacz¹ naiwnym Polakom, ¿e przy poparciu ¿ydów Polska umocni
swoje mocarstwowe stanowisko; ¿e bêdzie potê¿n¹ Polsk¹, je¿eli
pos³u¿y nadal za azyl dla ¿ydów ca³ego œwiata, je¿eli pogodzi siê z
wzrostem wp³ywów ¿ydowskich wewn¹trz swoich granic"216).
Zauwa¿a³, ¿e ¯ydzi nie czuj¹ siê zwi¹zani ze spo³eczeñstwami, wœród których ¿yj¹ i reprezentuj¹ wœród nich pierwiastek ko-
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czowniczy217). S¹ czynnikiem demoralizuj¹cym wewn¹trz spo³eczeñstw. "Tem wiêcej jest demoralizacji, im wiêcej w danej imprezie
jest ¿ydowskiej przedsiêbiorczoœci, przecie¿ dostawcami najbardziej pornograficznych fars »francuskich« s¹ ¿ydzi: ulubionym ich
tematem jest wyszydzanie rodziny (zreszt¹ rodzina ¿ydowska jest
naogó³ mocniejsza od chrzeœcijañskiej)"218). W przypadkach protestów przeciw pornografii podnosz¹ siê protesty przeciw ob³udzie,
bigoterii i t³umieniu wolnoœci sztuki, a "W³adza administracyjna
cofa siê przed tym terrorem liberalno-¿ydowskim"219). Rybarski
stwierdza³ z zadowoleniem, ¿e coraz wiêcej ludzi zaczyna sobie
zdawaæ sprawê, i¿ ¯ydzi stanowi¹ w ich spo³eczeñstwach element
rozk³adowy220). Zarzuca³ ¯ydom propagowanie idei kosmopolitycznych, chc¹cych os³abiæ narodowe odrêbnoœci. “Rozpowszechnieni po ca³ym œwiecie maj¹c w swych rêkach w znacznym stopniu
finanse miêdzynarodowe, trudni¹c siê handlem, s¹ naturalnymi
wrogami silnych narodowych ca³oœci (...)"221). Widzia³, ¿e s¹ twórcami nowoczesnego socjalizmu, bolszewizmu i komunizmu (tak¿e
w Polsce). Podawa³ przyk³ady takich osób (Marx, Nordan, Hajne,
Brandes). "Streszcza siê ich dzia³alnoœæ w tem, ¿e zawsze i wszêdzie
reprezentuj¹ oni ducha krytyki i buntu. Wszêdzie prowadz¹ krytykê
ustalonych autorytetów, ustalonych pojêæ moralnych, ze szczególn¹ zawziêtoœci¹ zwalczaj¹ religiê, zw³aszcza religiê zorganizowan¹, jak np. Koœció³ rzymsko-katolicki"222). Rybarski odrzuca³ tezê
obarczaj¹c¹ wy³¹cznie ¯ydów odpowiedzialnoœci¹ za wywo³ywanie przewrotów rewolucyjnych, twierdz¹c, i¿ nie mo¿na tak t³umaczyæ wielkich ruchów spo³ecznych223). Je¿eli nie s¹ autorami spisku zmierzaj¹cego do opanowania œwiata, to - jak twierdzi³ - s¹ urodzonymi buntownikami nie uznaj¹cymi ¿adnych powag, wyszydzaj¹cym rzeczy drogie dla otaczaj¹cych ich spo³eczeñstw, wyczekuj¹cymi przewrotów, g³osz¹cymi uniwersalne idee i przeciwstawiaj¹cymi naród ludzkoœci224). Podkreœla³ ogromne znaczenie religii w ¿yciu ¯ydów. Przenika ona wszelkie sfery ich codziennego
¿ycia. Ma ona w sobie coœ z kapitalizmu, a bogactwo wydaje siê byæ
celem ¿yciowym w pojêciu ¿ydowskim225). Idea narodu wybranego powoduje, ¿e chc¹ oni narzuciæ œwiatu swoj¹ etykê, chc¹ spe³niaæ œwiatow¹ misjê i byæ poœrednikiem miêdzy narodami, pracuj¹c
nad ich po³¹czeniem226). Rybarski zauwa¿a³, ¿e rz¹dy plutokracji
s¹ czêsto przykrywk¹ dla rz¹dów ¿ydowskich227). Jednak widzia³
du¿o przesady w stwierdzeniu, ¿e w œwiatowych finansach rz¹dz¹
¯ydzi228).
By³ zdania, i¿ do niedawna problem ¯ydów sprawdza³ siê do
idei asymilacji229). Idea ta ponios³a fiasko, rozwiana zosta³a "legenda o tem, ¿e gdy ¿yd siê asymiluje, to z zasady traci zwi¹zek z
¿ydostwem, ¿e naprawdê przestaje byæ ¿ydem"230). Dochodzi do
tego przywi¹zanie ¯ydów do swojej religii, a ¯yd "przywi¹zany do
swej wiary nie mo¿e staæ siê w ¿adnym razie cz³onkiem innego
narodu". Reakcja przeciw asymilacji wyst¹pi³a u samych ¯ydów231). Stwierdza³ u nich szczególn¹ zdolnoœæ do zewnêtrznej
asymilacji, nabierania szybko cech nowego œrodowiska, ³atwej
aklimatyzacji. Charakterystyczne s¹ przypadki wystêpowania w
jednej rodzinie ¿ydowskiej ró¿nych narodowoœci. "¯ydzi s¹ - pisa³ ras¹ niejednolit¹, trafiaj¹ siê wœród nich ró¿ne mieszaniny antropologiczne, ale mimo to wbrew przekonuj¹cym wywodom ¿ydowskim antropologów, akcentuj¹cych brak ¿ydowskich cech antropologicznych, z ³atwoœci¹, bez ¿adnych studjów mo¿na poznaæ ¯yda, czy on jest sefardim czy askenazim"232). Kiedyœ ¯ydzi nie akcentowali tak swojej odrêbnoœci, dzisiaj j¹ podkreœlaj¹ z dum¹233).
Za nieuniknion¹ uzna³ Rybarski izolacjê ¯ydów. "Polacy oddzielaj¹ siê od ¿ydów, ¿ydzi od Polaków. Polacy chc¹ mieæ w³asne,
niepodzielne pañstwo. ¯ydzi pracuj¹ dla w³asnego pañstwa, s³u¿¹
swojej polityce"234). By³ przekonany, ¿e "ewolucja w ca³ym œwiecie doprowadzili do tego, ¿e ¯ydzi zostan¹ izolowani ze spo³eczeñstw chrzeœcijañskich i ¿e tak¿e w Polsce nie bêd¹ mieli praw
politycznych, nie bêd¹ decydowali o losach pañstwa"235). S¹dzi³, i¿
procesu izolacji ¯ydów w polskim spo³eczeñstwie nic ju¿ nie
zatrzyma, a bêdzie to zgodne z dynamik¹ rozwoju stosunków spo³eczno-politycznych w pañstwie. "Gdy ma³¿eñstwo nie mo¿e ¿yæ w
zgodzie, staje siê konieczna separacja. W interesie narodu polskiego, a bodaj¿e nawet w interesie narodu ¿ydowskiego, le¿y ten
rozdzia³. Przymusowe wt³oczenie Polaków i ¿ydów w jedne instytucje polityczne musi prowadziæ do ci¹g³ych konfliktów"236).
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Roman Rybarski uwa¿a³, ¿e trzymilionowa rzesza ¯ydów jest
ciê¿arem, którego Polska nie jest w stanie udŸwign¹æ. Dostrzega³
wiele niepokoj¹cych sygna³ów œwiadcz¹cych o niebezpieczeñstwach, jakie zagra¿aj¹ polskiemu narodowi ze strony ¯ydów. Jako cz³owiek, dla którego naród stanowi³ tak wysok¹ wartoœæ, nie
móg³ pogodziæ siê z tymi faktami. Widzia³ w mniejszoœci ¿ydowskiej problem dla Polski g³ównie w kategoriach ekonomicznych.
Zmienia³ siê stosunek emocjonalny Rybarskiego do ¯ydów, o
czym œwiadczy fakt, ¿e w czêœci publikacji termin "¯ydzi" pisany
jest przez niego z du¿ej litery, w innych zaœ z litery ma³ej.
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ie ma ustroju bez wad. Przyzna³ to nawet sam Winston
Churchill w powtarzanym do znudzenia powiedzeniu o
u³omnym, a jednak najlepszym ustroju (nota bene powinien zacz¹æ od Wielkiej Brytanii, gdzie w³aœciwie nie ma demokracji). S¹ zatem przes³anki do atakowania dominuj¹cego dziœ w
œwiecie sposobu sprawowania w³adzy. Jednym z podstawowych
dylematów ustrojowych demokratycznego pañstwa jest niew¹tpliwie relacja miêdzy form¹ demokracji bezpoœredniej i przedstawicielskiej w procesie sprawowania w³adzy przez suwerena.
Aby os³abiæ ataki przeciwników ustroju demokratycznego,
korzysta siê od czasu do czasu z instytucji referendum, dziêki
której lud ma mieæ okazjê bezpoœrednio wypowiedzieæ siê na
temat istotnych dla pañstwa i spo³eczeñstwa problemów. Jednak¿e wraz z wprowadzeniem tej instytucji mog¹ pojawiæ siê problemy. Doœæ rozpowszechniony jest bowiem pogl¹d o antyparlamentarnym ostrzu tej instytucji. Nie bêdzie specjalnie przesadnym twierdzenie, ¿e w ¿adnym kraju poza Szwajcari¹ nie odgrywa ono wiêkszej roli. Jest u¿ywane sporadycznie, gdy w³adza lub
opozycja dojd¹ do wniosku, i¿ mo¿e byæ ono u¿yteczne w walce
politycznej (klasyczny polski przyk³ad operacji przeprowadzonej
w 1946 r. pod has³em 3 x tak, gdy chodzi³o o opóŸnienie wyborów), a niew¹tpliwym jego efektem jest podgrzewanie atmosfery
spo³ecznej i pog³êbianie podzia³ów. Zmusza siê moralnie ludzi,

którzy generalnie akceptuj¹ sytuacjê podejmowania istotnych w
skali krajowej decyzji przez zawodowych polityków, do zajmowania stanowiska i wyrobienia sobie pogl¹du po to, by móc potem
twierdziæ, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie funkcjonuje. Jednak¿e
zazwyczaj poza zdecydowan¹ mniejszoœci¹ aktywistów spo³eczeñstwo jest tak samo bierne, jak w trakcie kampanii wyborczej i gra
polityczna rozgrywa siê przewa¿nie de facto w tym samym w¹skim krêgu zawodowych polityków.
Co wiêcej, referendum czy te¿ plebiscyt (nie chodzi tutaj bynajmniej o tê odmianê plebiscytu, jak¹ znamy z Górnego Œl¹ska
albo Warmii, Mazur i Powiœla, tylko o g³osowanie dotycz¹ce popularnoœci mniej lub bardziej charyzmatycznego przywódcy) bywaj¹ wykorzystywane po to, aby potwierdziæ upadek parlamentaryzmu i uprawomocniæ rz¹dy jednostki. Historia Francji dostarcza
nam kilku przyk³adów w tym zakresie, egzemplifikowanych przez
Napoleona I, Napoleona III i de Gaulle'a, choæ trzeba przyznaæ, ¿e
ten ostatni po nieudanym dla siebie wyniku referendum z 1968 r.
zrezygnowa³ z w³adzy, co byæ mo¿e jest jak do tej pory jedynym
takim przypadkiem na œwiecie (chyba, ¿e uznamy, i¿ gen. Jaruzelski
po trzyletnim namyœle ust¹pi³ wskutek niekorzystnych dla w³adzy
wyników s³ynnego referendum z 1987 r.). A zatem, je¿eli staniemy
na doœæ popularnym dzisiaj stanowisku, g³osz¹cym wy¿szoœæ
demokracji parlamentarnej nad wszelkimi innymi formami
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sprawowania w³adzy, to najwa¿niejsze instytucje demokracji
bezpoœredniej mog¹ stwarzaæ dla niej realne zagro¿enie. Mówi¹c inaczej: kampanie referendalne stwarzaj¹ jeszcze wiêksze
pole popisu dla demagogów ni¿ zbanalizowane spektakle wyborcze. Ka¿de referendum oznacza jakieœ przesilenie, zak³ócenie
normalnego toku funkcjonowania parlamentaryzmu i szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie tyle siê mówi o potrzebie
umacniania "œwie¿ej demokracji", trzeba mieæ to na uwadze.
Konstytucja RP z 1997 r. stanowi w art. 125, ¿e referendum
mo¿e byæ przeprowadzone w "sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa". Tak ogólnikowe okreœlenie nie powinno mieæ
miejsca w ¿adnym akcie prawnym, a tym bardziej w konstytucji.
Zapis taki stwarza bowiem pole do du¿ej dowolnoœci ustalenia,
kiedy sprawa ma szczególne znaczenie dla pañstwa. Pokazuje
równie¿, ¿e ustrojodawca nie do koñca wierzy³ w referendum jako panaceum na "niedostatki" demokracji poœredniej.
Gdyby byæ konsekwentnym i szczerym demokrat¹, to powinno siê zacz¹æ od przeprowadzenia referendum na temat potrzeby
istnienia takiej instytucji. Czyli sam Naród powinien rozstrzygn¹æ, czy pragnie zwiêkszenia swojej w³adzy czy te¿ zaspokajaj¹
go mo¿liwoœci stwarzane przez system przedstawicielski. Co ciekawe, gdzie indziej te¿ tego typu g³osowania ludowego nie przeprowadzono, a przecie¿ wyniki powinny byæ dla ka¿dego bardzo
interesuj¹ce, gdy¿ w przypadku negatywnego rezultatu nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e spo³eczeñstwo jest uszczêœliwiane na si³ê. Id¹c
dalej wypada³oby te¿ urz¹dziæ referendum co do potrzeby demokracji w ogóle i to zdaje siê te¿ by³by precedens na skalê œwiatow¹. Dlaczego na drodze referendum rozstrzyga siê tylko kwestie
szczegó³owe, a nie pozwala siê ogó³owi wypowiedzieæ co do
spraw zupe³nie fundamentalnych? Zapewne dlatego, ¿e wyniki
mog³yby byæ niepoprawne politycznie i wtedy trzeba by powtarzaæ próby, póki lud nie zag³osowa³by tak, jak trzeba. Tak by³o
przecie¿ w Danii, gdzie wiêkszoœæ nie chcia³a pog³êbiaæ integracji europejskiej i w zwi¹zku z tym szybko zorganizowano powtórne referendum, które przynios³o oczekiwane efekty. Mo¿emy zatem podzieliæ referenda na nieostateczne (kiedy pierwsza
odpowiedŸ nie liczy siê i trzeba daæ nieukszta³towanemu plebsowi jeszcze jedn¹ szansê) oraz ostateczne (gdy œwiadome spo³eczeñstwo dokona³o w³aœciwego wyboru).
Znamienny jest przypadek kary œmierci. Sonda¿e w Polsce
oraz innych krajach niezmiennie pokazuj¹, ¿e dominuj¹ pogl¹dy
talionowe: za odebrane ¿ycie ma siê p³aciæ ¿yciem w³asnym. Mo¿na domniemywaæ, ¿e przy urnach "spo³eczeñstwo obywatelskie" wypowiedzia³oby siê podobnie, udowadniaj¹c, ¿e "nie doros³o do demokracji". Dlatego te¿ politycy wol¹ sami rozstrzygaæ
ten problem, wyjaœniaj¹c (œ.p. Jacek Kuroñ), ¿e elita powinna oddzia³ywaæ wychowawczo na elektorat, co oznacza, ¿e "oni" wiedz¹ lepiej. Porównywalna sprawa aborcji równie¿ nie powinna
byæ przedmiotem referendum, gdy¿, jak wyjaœnili z kolei politycy
ZChN, s¹ sprawy jednoznacznie rozstrzygniête i ¿adna wiêkszoœæ
tego nie zmieni. Jednak Sejm wypowiedzia³ siê w tej sprawie,
choæ mo¿na by u¿yæ wobec niego tej samej argumentacji. Nasuwa
siê pytanie, które kwestie s¹ raz na zawsze ustalone i przez kogo.
W tym miejscu warto przypomnieæ o pluralizmie zak³adaj¹cym
wieloœæ i zmiennoœæ prawd. Pewne teorie s¹ formu³owane w
konstytucjach, ale przecie¿ ich si³a bierze siê z woli ludu, który
obali³ kiedyœ stare prawa. Je¿eli zatem podejrzewamy, ¿e lud (wyra¿aj¹cy siê np. w sonda¿ach, petycjach, demonstracjach itp.) by³by sk³onny zmieniæ jak¹œ regu³ê, to czy¿ obowi¹zkiem prawdziwie demokratycznego polityka nie jest jak najszybciej przekonaæ
siê o rzeczywistych nastrojach wiêkszoœci, która przecie¿ bywa
równie¿ milcz¹ca? Póki bêdzie istnieæ instytucja referendum,
zawsze bêdzie mo¿na podejrzewaæ i krytykowaæ wybrañców ludu za to, ¿e alienuj¹ siê i chc¹ decydowaæ o wszystkim, choæ przecie¿ czêœciej mogliby daæ szansê swoim wyborcom. W ten sposób
pog³êbia siê brak zaufania miêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi i system eroduje. W klasycznym, prawdziwym parlamentaryzmie,
gdzie wyborcy s¹ wi¹¿¹co pytani o zdanie tylko w dniu wyborów,
role s¹ jasno podzielone i nie stwarza siê niepotrzebnych z³udzeñ.
Pos³owie maj¹ podejmowaæ decyzje i ponosiæ za nie odpowie-
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dzialnoœæ, a ludzie mog¹ im ufaæ albo nie. Autorytet w³adzy ma siê
braæ st¹d, ¿e ona naprawdê wie lepiej, bo jeœli tak nie jest, to czemu
nie urz¹dzaæ referendów po zakoñczeniu g³oœnych procesów s¹dowych? Mamy przecie¿ stary precedens w postaci skazania Chrystusa. Ten i inne przypadki sk³aniaj¹ do poparcia koncepcji demokracji
przedstawicielskiej, gdy¿ m¹droœæ ludu ma siê wyraziæ w doborze
m¹drych przedstawicieli, którzy bêd¹ myœleli za ogó³ o jego sprawach i prawach. A je¿eli ktoœ oburzy siê w tym miejscu i zakrzyknie, ¿e to nie jest prawdziwa demokracja, to trzeba go odes³aæ do
Jana Jakuba Rousseau, który jednoznacznie stwierdzi³, ¿e prawdziwa demokracja nigdy nie istnia³a i nie bêdzie istnieæ, gdy¿ jest to
ustrój nie dla ludzi, a dla bogów.
Autorzy s¹ pracownikami naukowymi Wydzia³u Prawa, Administracji I
Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego

Przeciwko selektywnej "pamiêci"
Oœwiadczenie
Klubu Konserwatywnego w £odzi
Jak wielu innych ludzi, staliœmy siê œwiadkami uroczystoœci
upamiêtniaj¹cych 60. rocznicê wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Moralna racja i powaga tych uroczystoœci zosta³a jednak, w naszym przekonaniu, niestosownie zm¹cona obecnoœci¹ p. Simone
Veil, wystêpuj¹cej tam jako reprezentantka ¿ydowskich wiêŸniów
tego miejsca kaŸni. W wyg³oszonym przemówieniu p. Veil emocjonalno-retoryczny akcent po³o¿y³a na tragedii zamordowanych w
tym, b¹dŸ innych obozach, ¿ydowskich dzieci, zapewniaj¹c: "nadal
p³aczê, gdy o nich pomyœlê, i nigdy o nich nie zapomnê" (cyt. za:
PAP).
Rzecz w tym, ¿e p³acz i pamiêæ autorki tych s³ów s¹ w szczególnie bolesny sposób selektywne. Pani Veil to bowiem nie tylko
by³a wiêŸniarka obozów Auschwitz-Birkenau i Bergen-Belsen, ale
równie¿ by³a francuska minister zdrowia w "prawicowym" (sic!)
rz¹dzie V. Giscarda d`Estaing, która zaproponowa³a i przeforsowa³a, uchwalon¹ 17 I 1975 r. przez Zgromadzenie Narodowe, ustawê
dozwalaj¹c¹ w tym kraju dokonywanie dzieciobójstwa prenatalnego (okreœlanego a¿ nazbyt czêsto "technicznym" i "moralnie neutralnym" mianem "aborcji", co, nawiasem mówi¹c, jest uderzaj¹c¹ analogi¹ do semantyki narodowego socjalizmu). Co wiêcej,
idzie w tym wypadku nie tylko o sprawstwo formalne, ale o pe³ne
przekonanie oraz osobiste zaanga¿owanie, albowiem p. Veil uwa¿a³a, i nadal uwa¿a, swoj¹ dzia³alnoœæ za dobroczynn¹ wobec kobiet francuskich. Nie kryje te¿ - o czym szeroko rozpowiada w wywiadach (swego czasu tak¿e do feministycznego tygodnika "Wysokie Obcasy") - swojej przemyœlnoœci i determinacji w nak³onieniu
kolegów z rz¹du oraz parlamentarzystów do wyra¿enia zgody na
zalegalizowanie dzieciobójczego procederu. Aczkolwiek nieznane
s¹ nam pe³ne i wiarygodne dane na temat ogólnej liczby dzieci
pozbawionych ¿ycia przez ca³y okres obowi¹zywania ustawy, wiadomo, ¿e - i to pomimo tzw. edukacji seksualnej - wzrasta ona ci¹gle, stanowi¹c g³ówny "œrodek antykoncepcyjny"; tylko w roku
2002 uœmiercono we Francji w ten sposób ponad 205 tysiêcy nienarodzonych, podczas gdy w roku 1995 by³o ich oko³o 156 tysiêcy.
Pozwala to wydaæ granicz¹cy z pewnoœci¹ s¹d, ¿e przez lat 30 liczba francuskich dzieci zabitych przez aborterów wielokrotnie przekroczy³a liczbê (wynosz¹c¹, zdaniem p. Veil, milion) dzieci ¿ydowskich zamordowanych przez niemieckich nazistów.
Zwracamy przy tym uwagê, ¿e niestosownoœæ - w³aœnie z podanego wy¿ej powodu - wystêpowania p. Veil podczas uroczystoœci
upamiêtniaj¹cych wyzwolenie obozu podkreœli³, reprezentuj¹cy
ponad 1000 osobistoœci z krêgu judaizmu rabinicznego, Zwi¹zek
Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady, którego rzecznik - rabin Yehuda Levin wystosowa³ 23 stycznia br. protest
na rêce Prezydenta RP, zignorowany jednak przez adresata oraz
przemilczany przez media. Jest oczywiste, ¿e takie samo stanowisko zajmowaæ musz¹ równie¿ katolicy i w ogóle chrzeœcijanie, a
tak¿e po prostu wszyscy ludzie, którzy odczytuj¹ - dostêpne ka¿demu ludzkiemu umys³owi - i nosz¹ w swoich sercach nakazy prawa
naturalnego. Tego prawa, o którym ju¿ Cyceron pisa³, ¿e nie mo¿e
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byæ ono "ani odmienione przez inne, ani uchylone w jakiejœ swej
czêœci, ani zniesione ca³kowicie. Nie mo¿e zwolniæ nas od niego
ani senat, ani lud. Nie potrzebujemy szukaæ dlañ t³umacza (...).
Nie jest ono inne w Rzymie, a inne w Atenach, inne teraz, a inne
póŸniej, ale jako prawo jedyne w swoim rodzaju, wieczne i nieodmienne, obejmuje zarówno wszystkie narody, jak i wszystkie
czasy", kto zaœ "nie bêdzie temu prawu pos³uszny, zaprze siê sam
siebie i wyrzekaj¹c siê swojego cz³owieczeñstwa poniesie przez
to samo jak najciê¿sz¹ karê, choæby unikn¹³ wszystkiego innego,
co za karê jest uwa¿ane" (De republica, ks. 3, § 22).
Nie wypowiadamy tutaj szczegó³owych s¹dów moralnych,
odnosz¹cych siê do tysiêcy indywidualnych przypadków i okolicznoœci, na czele z t¹, ¿e dzieci ¿ydowskie by³y mordowane przez
hitlerowców ku rozpaczy ich matek, a francuskie w wiêkszoœci
wypadków zapewne, niestety, za ich przyzwoleniem. Jednak w
odniesieniu do inicjatorów, promotorów i apologetów zbrodni

ocena musi byæ bezwzglêdnie jednakowa. W ka¿dym wypadku oddaliæ trzeba tak¿e subiektywnie "dobroczynne", a moralnie perwersyjne, intencje oraz uzasadnienia "racjonalne". Ludobójcze praktyki narodowego socjalizmu te¿ przecie¿ by³y uzasadniane argumentami "naukowymi" z punktu widzenia teorii rasowej. Dlatego musimy jednoznacznie orzec, ¿e na p³aszczyŸnie obiektywnego, absolutnego w sensie moralnym, prawa naturalnego nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy ustawodawstwem III Rzeszy a "prawem Veil" - s¹
one jednako "prawem zdeprawowanym" (lex corruptio). Okolicznoœæ zaœ, i¿ p. Veil jest równie¿ "ocalon¹ z holocaustu", sk³ania
jedynie do refleksji nad faktycznym relatywizmem standardów
moralnoœci wspó³czesnego œwiata.
Prezes
Klubu Konserwatywnego w £odzi
Prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel
£ódŸ, 31 stycznia A.D. 2005

KULTURA-RECENZJE
Adam Dobroszyñski “Konspiracje”
(nowe wydanie opracowane przez Norberta Wójtowicza)

W

2004 r. Dom Wydawniczy "Ostoja" wyda³ text Adama
Doboszyñskiego pod tytu³em "Konspiracje". Wstêp i
opracowanie jest dzie³em Norberta Wójtowicza, znanego autora publikacyj o wolnomularstwie. Dr Wójtowicz to nie tylko wybitny znawca tematyki masoñskiej, ale jako historyk zajmuje siê równie¿ okresem dwudziestolecia miêdzywojennego. Publikacja Adama Doboszyñskiego - dzia³acza obozu narodowego
(Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego) - le¿y wiêc
niejako podwójnie w obszarze zainteresowañ Wójtowicza. Z jednej strony ten fragment "Ustroju Narodowego" dotyka tematyki
masoñskiej, z drugiej zaœ stanowi znacz¹ce dzie³o publicystyki
okresu II Rzeczypospolitej. Nie ingeruj¹c w sam text (przypisy redakcyjne umieszczone obok przypisów autorskich stanowi¹ jedynie uœciœlenia natury faktograficznej) autor opracowania zostawia
ocenê dzie³a Doboszyñskiego czytelnikom.
Na oko³o 20. stronach Norbert Wójtowicz przybli¿a barwn¹
postaæ s³ynnego przywódcy "Marszu na Myœlenice". Oprócz tego
podaje istotne fakty, które pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ ówczesne
realia polityczne. Autor opracowania, znany ju¿ z wczeœniejszych
publikacyj ze swego obiektywnego podejœcia, nie zawodzi i tutaj.
Przedstawiaj¹c w³asne przemyœlenia zawsze odwo³uje siê do faktów. Zalet¹ tego podejœcia jest niema³a wiedza, któr¹ czytelnik
dziêki nawet tak krótkiemu opracowaniu (sam text "Konspiracyj"
jest podobnej d³ugoœci) mo¿e zdobyæ, i znakomite pojêcie o tematyce omawianej przez Wójtowicza (jak i przez samego Doboszyñskiego). Na wyró¿nienie zas³uguj¹ przypisy redakcyjne, które s¹
Ÿród³em konkretnej wiedzy, nieraz bardzo szczegó³owej - bez ich
pomocy w³aœciwa ocena niektórych pogl¹dów i argumentów
Doboszyñskiego wymaga³aby zag³êbienia siê w wielu historycznych Ÿród³ach (np. w dokumentach Stolicy Apostolskiej) - co
mog³oby przeciêtnego czytelnika zniechêciæ. Wszystko to w po³¹czeniu ze znakomitym stylem, w jakim Norbert Wójtowicz pisze o dziœ prawie nieznanym aspekcie historii przedwojennej Polski (oczywiœcie nieznana ogó³owi Polaków, a nie osobom, które z
textami politycznymi lat 1918-1939 mia³y bli¿szy kontakt), sprawia, i¿ jest to lektura niezwykle ciekawa. Godna polecenia nawet
osobom, które niezbyt interesuj¹ siê histori¹ Polski miêdzywojennej. Norbert Wójtowicz jak zwykle stan¹³ na wysokoœci zadania:
zachêca do przeczytania samej pracy Doboszyñskiego i wyrobienia sobie w³asnego zdania na tematy poruszane w "Konspiracjach". Szczerze polecam tê pozycjê, która jest jeszcze dostêpna
na rynku.
Jakub Jerzy Skoczylas

O przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci konserwatyzmu

T

ekst ten (doœæ d³ugi) to garœæ uwag, które nasunê³y mi siê po
lekturze artyku³u dr. Wielomskiego "Problem <<rzeczywistoœci>> w radykalnej myœli konserwatywnej", a tak¿e po lekturze wielu innych tekstów wspó³czesnych polskich autorów, zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ myœl¹ konserwatywn¹ (tradycjonalistyczn¹).
Dr Wielomski przybli¿y³ w swojej pracy (bardzo zreszt¹ interesuj¹cej) pogl¹dy przedstawicieli wielu nurtów konserwatyzmu,
m.in. chrzeœcijañskich tradycjonalistów francuskich, têskni¹cych
za minionym ancien regime'em; skupionych wokó³ Ernesta Jüngera konserwatystów rewolucyjnych epoki Republiki Weimarskiej; czy wreszcie skrêcaj¹cych ku neopogañstwu, jodze i islamowi myœlicieli tradycjonalistyczno-integralnych pokroju Rene
Guenona i barona Evoli. Ca³oœæ jest nader ciekawa i stanowi pewn¹ syntezê problemu pojêcia "rzeczywistoœci" w filozofii konserwatywnej oraz próbê odpowiedzi na pytanie, jakie jest wspó³czesne oblicze oraz przysz³oœæ konserwatyzmu.
I tutaj w³aœnie zaczynaj¹ siê moje w¹tpliwoœci. Chcia³bym
mianowicie zwróciæ uwagê na kilka spraw, które w artykule Adama Wielomskiego zosta³y poruszone.
Najwiêkszy niepokój budzi we mnie koñcowa myœl tego tekstu. Ostatnie zdanie brzmi bowiem nastêpuj¹co: "Innymi s³owy:
konserwatyzm w XXI wieku, jako ruch polityczny, nie ma ¿adnych
perspektyw rozwojowych". Nie jestem do koñca pewien, na ile ta
konstatacja jest myœl¹ dr. Wielomskiego, a na ile opisem pogl¹dów
barona Evoli, które s¹ w tym tekœcie referowane w³aœnie pod sam
koniec. Tak czy inaczej zdanie takie (lub bardzo podobne) bywa
niekiedy wypowiadane przez co bardziej radykalnych wspó³czesnych przedstawicieli myœli konserwatywnej - tak przynajmniej s¹dziæ mo¿na po lekturze felietonów, artyku³ów oraz stron internetowych. Pomyœla³em wiêc, ¿e "warta³oby" siê do niego odnieœæ.
Czy istotnie konserwatyzm jest kierunkiem przynale¿¹cym ju¿
do przesz³oœci, a nam - konserwatystom, obroñcom cywilizacji
europejskiej - pozosta³o jedynie bezcelowe narzekanie na panuj¹cy
stan rzeczy i op³akiwanie upad³ego ancien regime'u, rzekomo bêd¹cego ustrojem gwarantuj¹cym ludziom niemal¿e niebiañsk¹ sprawiedliwoœæ i dobrobyt?
B³¹d. Wcale tak nie jest. Dr Wielomski pisze: "Rewolucja konserwatywna przegra³a, stwierdza, wygra³ amerykañski model œwiata i ¿ycia. Konserwatysta stan¹³ samotnie poœród ruin, nie maj¹c jakichkolwiek szans na zwyciêstwo". Pozwolê sobie nie zgodziæ siê z
tym pogl¹dem (p. Wielomski zreszt¹ cytuje bodaj Jüngera lub Evolê). Mam wra¿enie, ¿e idea rewolty konserwatywnej zosta³a tu nieco Ÿle zrozumiana.
A. E. Gunther napisa³, ¿e "Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co by³o, ani trzymaniem siê tego, co jest, lecz ¿yciem z tego, co obowi¹zuje zawsze". To powinna byæ dla nas myœl podsta-
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wowa, najwa¿niejsza. Jest jeszcze drugie powiedzenie: "Nie ma
nic bardziej obrzydliwego ni¿ konserwatyzm, który nie ma do zachowywania nic poza samym sob¹".
Moim zdaniem rewolucja konserwatywna nie umar³a. W³aœciwie nie mo¿e ona umrzeæ, dopóki bêd¹ istnieæ AKTYWNI
konserwatyœci, choæby i w najmniejszej liczbie.
Ernest Jünger pisa³, ¿e cz³owiek jest panem form. Gunther
twierdzi³, ¿e konserwatyzm to ¿ycie z tego, co obowi¹zuje zawsze. Z po³¹czenia tych dwóch myœli wyp³ywa generalny wniosek:
treœæ pozostaje, nawet gdy formy siê zmieniaj¹. Cz³onkowie francuskiej grupy muzycznej KAISERBUND (uprawiaj¹cej muzykê
z pogranicza techno/industrial, a wiêc bardzo nowoczesn¹ i awangardow¹) w wywiadzie (publikowanym w PHALANXIE) powiedzieli, i¿ "przesz³oœæ powinna inspirowaæ nasz¹ przysz³oœæ" oraz:
"Przysz³oœæ, o której marzymy, nie jest niczym innym jak rehabilitacj¹ starego œwiata, szlachetnego i tradycyjnego, po³¹czonego z
nowoczesnymi technikami". To równie¿ ciekawe spostrze¿enie.
Swoj¹ drog¹, serce roœnie, gdy pomyœli siê, ¿e s¹ tacy w³aœnie ludzie, jak KAISERBUND, BASIC CELTOS, TURBUND
STURMWERK czy VON THRONSTAHL - na p³aszczyŸnie muzycznej realizuj¹cy ideê konserwatywnej rewolucji. Wydaje mi
siê - i mam nadziejê, ¿e moja interpretacja jest poprawna - ¿e ca³y
geniusz idei rewolucyjno-konserwatywnej polega na oderwaniu
siê od bezp³odnego restauracjonizmu i zauwa¿eniu, ¿e œwiat MUSI siê zmieniaæ, zawsze siê zmienia i tak po prostu jest. Konserwatyœci musz¹ natomiast przechowywaæ dziedzictwo przesz³oœci
(czy raczej - SZLACHETN¥ czêœæ tego dziedzictwa), nie przejmuj¹c siê tym, ¿e trzeba transformowaæ formy.
Przyk³ady: powieœci niew¹tpliwie konserwatywnego pisarza,
jakim jest Waldemar £ysiak, zapewne uznane zosta³yby za niesamowicie wulgarne, niesmaczne i odstrêczaj¹ce przez tradycjonalistów epoki Metternicha. Z kolei bombastyczne utwory (równie¿
religijne) Bacha lub Beethovena mog³yby zostaæ okreœlone jako
ha³aœliwe lub przesadnie barwne i g³oœne przez pobo¿nych mnichów z wieku XII, nuc¹cych pieœni chora³u gregoriañskiego. Nie
wspomnê o tym, co konserwatyœci wieku XVIII/XIX powiedzieliby o hard-rockowej p³ycie "A.M.D.G." polskiego zespo³u LEGION, graj¹cego w latach 90. XX wieku takie np. utwory jak
"Krzy¿owcy", "Ostatnia Krucjata", "Leon Degrelle". Pewnie
uznano by LEGION za "Ha³as, zgie³k, wrzaski!". Wcale bym siê
nie zdziwi³, gdyby tak by³o. A jednak to wszystko: £ysiak, LEGION etc. to ca³y czas czêœæ tego samego dziedzictwa, czêœæ kultury Starej Europy (LEGION gra³ nawet utwór pt. "Pieœñ o Starej
Europie").
Ka¿de pokolenie musi wypracowaæ swój w³asny model podejœcia do tradycji. Wspominanie króla Æwieczka, zachwyty nad
feudalizmem i narzekanie np. na telefony komórkowe albo muzykê rockow¹ nie jest drog¹ wyjœcia z upadku.
Dlaczego rewolucja konserwatywna (odpowiednio rozumiana) nie mo¿e zgin¹æ, dopóki nie zgin¹ jej aktywiœci? Jak pisa³ Tomasz Gabiœ: "nie mo¿e byæ mowy o jej bezpoœredniej kontynuacji,
gdy¿ to w³aœnie by³oby zaprzeczeniem jej przes³ania". Te s³owa
powinniœmy sobie zapamiêtaæ! Odwo³anie siê do rewolty konserwatywnej wcale nie oznacza przyjêcia sposobów dzia³ania, stylu,
mody i rozlicznych innych rzeczy, które cechowa³y braci Jüngerów i von Salomona w latach 20. Wrêcz przeciwnie. Mo¿na rzec,
¿e z myœli tych autorów p³ynie wniosek raczej taki: "Nie trzymajcie siê kurczowo naszego stylu sprzed 80 lat. Na Boga, nie o to
chodzi! Wy macie swój wiek i swoje czasy, róbcie wiêc to, co
DLA WASZEJ EPOKI jest najbardziej odpowiednie".
Restauracjonizm (jak pisa³ Jünger: "Restaurowane królestwo
podobne jest do sztucznego snu") w czasach wspó³czesnych nader
czêsto sprowadza siê jedynie do czczych marzeñ o "powrocie króla" etc. Jednak takie restytuowanie monarchii absolutnej jest obecnie ma³o prawdopodobne i trudne do przeprowadzenia, zw³aszcza w Europie. Wielu konserwatystów odczuwa wiêc zagubienie.
Ich reakcje s¹ ró¿ne: jedni próbuj¹ dogadaæ siê z demoliberalnym
systemem, wejœæ w szeregi parlamentarnych partii i pójœæ na kompromis, ograniczaj¹c swój tradycjonalizm, czy ekonomiczny radykalizm wolnorynkowy. Inni natomiast wybieraj¹ postawê równie groŸn¹: ca³kowit¹ izolacjê, jak¹œ bli¿ej niezrozumia³¹ pychê i
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pogardê dla "mas" oraz przekonanie, ¿e wszystko jest ju¿ stracone.
Obie te postawy nie s¹ dobre. Postawa pierwsza bardzo czêsto oznacza porzucenie treœci, postawa druga to z kolei kurczowe trzymanie siê form.
Tymczasem ¿ycie p³ynie dalej. Pamiêtajmy jednak, ¿e stosowanie nowych technik (internet, mp3, multimedia etc.), u¿ywanie
(w okreœlonym celu, a nie dla czczej prowokacji) wulgaryzmów
czy eksperymentów formalnych w literaturze, granie muzyki elektronicznej lub rockowej, wcale nie musi oznaczaæ rezygnacji z radykalizmu treœciowego. Wrêcz przeciwnie: ma³o jest np. muzyki
tak bojowej i zachêcaj¹cej do walki, jak materia³ NARY "Armia
Boga" czy (z nowszych) "Credo" brzeskiego IRYDIONU.
Najwa¿niejszym celem prawicowców wspó³czesnych powinno byæ wychowanie nowego pokolenia, edukowanie m³odych ludzi, tworzenie takiego w³aœnie zaplecza. Nie powinno nam chodziæ
ani o szybkie zdobycie rz¹dowych sto³ków drog¹ wkrêcania siê w
ró¿ne AWS-y, PiS-y i Platformy, ani te¿ - z drugiej strony - o wytworzenie jakiegoœ groteskowego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, skupiaj¹cego "starych-maleñkich", oderwanych od ¿ycia i rozmyœlaj¹cych o tym, jaka to szkoda, ¿e nie ¿yj¹ w œredniowieczu.
Swoj¹ drog¹ zbytnie idealizowanie rzekomo nieskazitelnej przesz³oœci przedrewolucyjnej te¿ jest pewnym problemem konserwatystów wspó³czesnych, zachowuj¹cych siê niekiedy tak, jakby zapominali, ¿e ludziom zawsze zdarza³o siê zachowywaæ sk...syñsko
i to, ¿e ktoœ nale¿a³ do grupy tzw. "rycerzy" czy "kap³anów" wcale
nie oznacza³o, ¿e stosowa³ siê do zasady "noblesse oblige".
A propos tego tematu: refleksja moja jest taka, ¿e wœród konserwatystów zbyt czêste i zbyt mocne jest idealizowanie przesz³oœci. Czytaj¹c niektóre artyku³y mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e ich autorzy przekonani s¹, jakoby w Europie przed rokiem 1789 (a ju¿ na
pewno w Europie œredniowiecznej) panowa³ raj na ziemi. Szczêkaj¹ce miecze, z³ociste zbroje, wzorcowa hierarchia, dobrobyt, obowi¹zuj¹cy wszystkich kodeks honorowy... Tymczasem to nie jest
tak do koñca. Na œwiecie nigdy nie by³o raju na ziemi. Ka¿dy, kto
zna trochê historiê, potrafi bez trudu wskazaæ w niej wiele przyk³adów bezeceñstw, oszustw i pod³oœci. Dziœ mówi siê np. o upadku
Koœcio³a katolickiego, ale - na mi³y Bóg! - by³y czasy papie¿y bêd¹cych nie tyle Ojcami Œwiêtymi, ile raczej ojcami najzwyczajniejszych dzieci biologicznych. Dziœ mówi siê o braku szacunku dla autorytetów, ale to w œredniowieczu cesarze toczyli zbrojne wojny z
papie¿ami, a komesi, margrabiowie, królowie itp. grali w wielk¹
politykê nieraz w sposób równie bezwzglêdny, jak wspó³czeœni politykierzy w garniturach. Mo¿na wychwalaæ feudalizm, ale nietrudno podaæ przyk³ady wielu niegospodarnych lub wrêcz absurdalnie
okrutnych panów feudalnych. Co do upadku obyczajów, przeciwstawianego niekiedy czasom ancien regime'u, to wystarczy bli¿ej
zapoznaæ siê z obyczajami francuskiej szlachty i bur¿uazji Wieku
Rozumu (np. z prac¹ prof. £ojka), by nabraæ obrzydzenia do wszystkich tych wypudrowanych, "nadzianych" libertynów i zboczeñców.
Postawa konserwatysty winna byæ ci¹g³ym, nieustaj¹cym
weryfikowaniem i odrzucaniem wszystkich fikcji. Jeœli nie chcemy popaœæ w œmiesznoœæ, musimy mieæ w sobie pewien cynizm,
pozwalaj¹cy nam patrzeæ na œwiat z dystansem. Bo¿ek "starych,
dobrych czasów" mo¿e nie jest tak szkodliwy, jak bo¿ek "postêpu i
tolerancji", ale tak¿e potrafi poczyniæ umys³owe spustoszenia.
UWAGA: NIE jest moim celem idealizowanie teraŸniejszoœci!
Nie myœlê te¿ podpieraæ argumentacji wyznawców teorii postêpowych, bredz¹cych o "ciemnym œredniowieczu" etc. Ja po prostu staram siê przypomnieæ o tym, ¿e konserwatyzm to ¿ycie z tego, co
obowi¹zuje zawsze, a nie trzymanie siê zdetronizowanych arystokratów i minionych epok.
Prawda jest taka, ¿e jesteœmy dzieæmi swego czasu. Prawda jest
taka, ¿e - przypuszczalnie - wiêkszoœci wspó³czesnych konserwatystów ciê¿ko by³oby przystosowaæ siê do manier, etykiety, trybu i
stylu ¿ycia którejkolwiek z dawnych epok. My mamy swoje czasy i
nie uciekajmy od nich. Ten stan upadku - socjalizm, biurokracja,
pederaœci etc. - daje nam przynajmniej okazjê do wykazania siê
kontrrewolucyjn¹ aktywnoœci¹.
Faktycznie, ¿yjemy w czasach pewnego upadku. Z drugiej
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jednak strony upadek ten to nie jest jakiœ katastroficzny koniec
CZ£OWIEKA i ca³ej Ziemi, niczym w filmach science-fiction.
To po prostu nieuniknione, degeneracyjne przemiany w cywilizacji. Takiemu samemu procesowi ulegli Sumerowie, Babiloñycy,
Grecy i Rzymianie. Niewykluczone, ¿e dotknie to tak¿e nasz tzw.
Zachód, ale nie bójmy siê - to jak operacja przecinaj¹ca bolesny
wrzód. Wyleje siê trochê ropy, ale œwiat bêdzie krêci³ siê dalej.

Cywilizacje rodz¹ siê i umieraj¹. Potrzebne nam oczyszczenie i
rozwalenie w py³ socjalistyczno-biurokratycznych molochów.
Adam Tomasz Witczak
atwt@poczta.onet.pl, www.republika.pl/atwt
(polecam równie¿: www.onr.com.pl)

KOMUNIKATY
- Dziêkujemy: p. Romualdowi Lazarowiczowi, p. £ukaszowi
Szostakowi, p. Dariuszowi Szumile, p. Grzegorzowi Braunowi, p. Joannie Czarneckiej, p. Mateuszowi Machajowi, p.
Markowi Celejewskiemu, p. Henrykowi Kochowi, p.
Przemys³awowi Olszewskiemu, p. Stanis³awowi Bulzie, Stowarzyszeniu Kultury Chrzeœcijañskiej im. x. Piotra Skargi
- Ciekawe witryny internetowe:
http://www.e-upr.org,
http://www.wandea.org.pl,
http://www.upr.org.pl,
http://www.monarchia.w.pl,
http://www.opcja.pop.pl,
http://www.lunamaesta.prv.pl,
http://www.wroclaw.upr.pl
- Okrêg Dolnoœl¹ski Unii Polityki Realnej - prezes Okrêgu Dolnoœl¹skiego Maciej Bojanowski; spotkania: sala konferencyjna firmy KEN, pl. Strzelecki 20 we Wroc³awiu, wtorki, godz. 17.00
- Spotkania Korporacji Akademickiej "Magna Polonia Wratislaviensis", tel. (0603) 081 741
- 9.11. 2004 na spotkaniu wroc³awskiej UPR Adrian Nikiel przedstawi³ prelekcjê "Monarchizm"
- 15.11. zorganizowany przez lubelsk¹ OMP wyk³ad x. Karola
Stehlina (FSSPX) "Koœció³ przesi¹kniêty modernizmem"
- 16.11. wyst¹pienie p. Mateusza Machaja "Przegl¹d programu
UPR z punktu widzenia szko³y austriackiej"
- 25-26.11. na Dolnym Œl¹sku goœci³ p. Janusz Korwin-Mikke,
który spotka³ siê z uczniami V LO i ZSE nr 2 we Wroc³awiu, studentami PWr. i mieszkañcami Trzebnicy, wyst¹pi³ na konferencji
prasowej "17 lat dzia³alnoœci UPR" oraz w programach Radia
Aplauz i PR Wroc³aw; z udzia³em p. Korwin-Mikkego odby³y siê
siedemnaste urodziny UPR we wroc³awskim "Spi¿u"
- 30.11. na spotkaniu Oddzia³u Wroc³awskiego UPR odczyt p.
Grzegorza Brauna "Kto naprawdê rozpêta³ Powstanie Listopadowe, czyli Monopole jako istotna przyczyna nieszczêœæ narodowych"
- 7.12. z inicjatywy Adriana Nikla dzia³acze UPR spotkali siê z p.
Alexandrem J. Stralcov-Karwackim, prezesem Ligi Monarchistycznej Wielkiego Xiêstwa Litewskiego, który przedstawi³ prelekcjê "Bia³oruœ w oczach Prezesa Ligi Monarchistycznej Wielkiego Xiêstwa Litewskiego"
- 14.12. na spotkaniu Oddzia³u Wroc³awskiego UPR referat Wojciecha KaŸmierczaka "JOW, czyli o jednomandatowych okrêgach
wyborczych"
- 16.12. w Warszawie p. £ukasz Kluska, Prezes Oddzia³u Lubelskiego OMP, przedstawi³ korporantom "Respubliki" prelekcjê
"Xiêstwo Liechtenstein - ostatni bastion Kontrrewolucji"
- 19.12. Ko³o Naukowe Republika w akademiku T3 PWr. zorganizowa³o debatê oxfordzk¹ nt. "Polska straci³a na przyst¹pieniu do
UE"; tezê popierali KoLiber (reprezentowany przez p. Marcina
Piotrowskiego i, goœcinnie, fundatora Instytutu Misesa, p. Mateusza Machaja) i M³odzie¿ Wszechpolska; przeciwko tezie: M³ode
Centrum i M³odzi Demokraci
- 21.12. uroczyste potkanie wigilijne wroc³awskiej UPR w lokalu
"13 Igie³" przy ul. Igielnej we Wroc³awiu

- 19.01. 2005 w lokalu "13 Igie³" p. J. Korwin-Mikke spotka³ siê z
cz³onkami i sympatykami UPR
- 21.01. w Muzeum Architektury debata oxfordzka "Polska straci³a
na przyst¹pieniu do UE", podczas której dzia³acze UPR starli siê z
przedstawicielami PO i SLD
- 25.01. w cyklu spotkañ UPR wyst¹pienie p. Jerzego Przystawy
"Kulisy afery FOZZ"
- 27.01. w lokalu "Civitas Christiana" spotkanie z prezesem SKCh
im. x. P. Skargi S³awomirem Olejniczakiem "Homosexualna rewolucja kulturalna"
- 29.01. Walne Zebranie Oddzia³u Wroc³awskiego UPR; p. Robert
Maurer wybrany na Prezesa Oddzia³u Wroc³awskiego UPR; powo³a³ nowy Zarz¹d Oddzia³u Wroc³awskiego UPR w sk³adzie: Viceprezes: Henryk Nowakowski, Sekretarz: Marcin Piotrowski, Skarbnik: Sebastian Sobolewski, Cz³onek Zarz¹du: Piotr Waszkiewicz;
powo³ano nowy sk³ad Komisji Rewizyjnej Oddzia³u Wroc³awskiego: Adrian Nikiel, Jaros³aw Iwaszkiewicz, Marek Zych; powsta³y
sekcje tematyczne Oddzia³u, których kierownikami zostali: Dariusz Szumi³o - sekcja gazety UPR, Robert Maurer - sekcja WWW,
Jaros³aw Iwaszkiewicz - biuro UPR i sekcja edukacyjna, Daniel
Nogal - sekcja organizacyjna, Maciej Bojanowski - sekcja marketingowa
- 1.02. na spotkaniu UPR mia³o miejsce wyst¹pienie p. Mateusza
Machaja "Ekonomia, polityka, rewolucja"
- 8.02. w cyklu spotkañ UPR prelekcja p. Romana Konika "Prawda
o inkwizycji", w lokalu "Civitas Christiana" szef S¹d Honorowego
OMP, p. Norbert Wójtowicz przedstawi³ wyk³ad "Koœciól a
wolnomularstwo. Biskup Albin Dunajewski wobec masonerii"
- 19-20.02. w Warszawie odby³ siê Konwent UPR, podczas którego
p. Maciej Bojanowski zosta³ wybrany cz³onkiem Rady G³ównej
UPR
- 1.03. w cyklu spotkañ UPR prelekcja p. Grzegorza Brauna "Afera
Missisipi - matka wszystkich afer"
- 3.03. z inicjatywy lubelskiej OMP mia³ miejsce wyk³ad x. Karola
Stehlina (FSSPX) "Komunia Œwiêta na rêkê - droga do apostazji";
we Wroc³awiu na zaproszenie Forum Polskiego p. Rafa³ Ziemkiewicz przedstawi³ "Wp³yw polityki na biznes"
- 9.05. br. w Katedrze Politologii Wydzia³u Humanistycznego
UMK w Toruniu odby³o siê spotkanie z p. Norbertem Wójtowiczem zorganizowane przez OMP i K! "Batoria"; tematem wyk³adu
by³a masoneria we wspó³czesnej Polsce
- 11.03. p. Janusz Korwin-Mikke goœci³ we Wroc³awiu, spotka³ siê z
uczniami Liceum Olimp, studentami Wydzia³u Prawa UWr. i Akademii Ekonomicznej oraz przedsiêbiorcami, wzi¹³ udzia³ w
konferencji prasowej z kandydatami do Rad Osiedla; w klasztorze
modernistycznych dominikanów odby³a siê debata pp. Janusza
Korwin-Mikkego i Wojciecha Makowskiego (Amnestia Miêdzynarodowa) nt. kary œmierci; w dyskusji udzia³ wziêli dzia³acze
UPR, Adrian Nikiel zwróci³ uwagê na ob³udê AM, która wbrew
swoim deklaracjom broni tylko wybranych wiêŸniów sumienia
- 13.03. wybory do Rad Osiedli Wroc³awia, w których zwyciê¿yli
dwaj przedstawiciele UPR, pp. Henryk Nowakowski i Piotr Waszkewicz
- 19.03. w cyklu spotkañ UPR projekcja filmu "Nocna Zmiana" p.
Jacka Kurskiego
- 31.03. w cyklu spotkañ RKN i OMP p. Mateusz Machaj przedstawi³ rozwa¿ania "Czy Król mo¿e zmieniaæ prawa ekonomii?"
- 19.04. odczyt p. Piotra Waszkiewicza "Przewrót wojskowy w

ROJALISTA nr 1/2 (42)
Chile - prawda o generale Pinochecie"; we wroc³awskim koœciele
pw. œw. El¿biety (garnizonowym), który pozostaje opanowany
przez modernistów, xx. Stefan Sommerville i Karol Stehlin spotkali siê z wiernymi
- 20.04. podczas spotkania z x. Stefanem Sommerville'em, cz³onkowie lubelskiej OMP przekazali na Jego rêce odznakê OMP z
Sercem Wandejskim dla p. Melchiora Gibsona
- 22.04. w ramach Studenckiego Forum Dyskusyjnego "Spo³eczeñstwo Obywatelskie - szansa czy fikcja" odby³y siê spotkania:
p. Roman Kluska - "¯ycie polskiego przedsiêbiorcy", pp. Antoni
Kamiñski i Julia Pitera - "Korupcja choroba niszcz¹ca demokracjê", p. Rafa³ Ziemkiewicz - "To¿samoœæ narodowa Polaków"
- 28.04. wiece antypodatkowe UPR pod urzêdami skarbowymi
Wroc³awia, podczas których odczytano mediom treœæ oœwiadczenia, rozdano propozycjê podatku liniowego 10%, wrêczono kwiaty urzêdniczkom skarbowym; na spotkaniu M³odych Konserwatystów PiS we Wroc³awiu p. Bogumi³ GwoŸdzik zaprezentowa³
"Genezê i treœæ Konstytucji Kwietniowej"
- 7.-8.05 w Sadkowie odby³o siê doroczne spotkanie redakcji i
autorów "Opcji na Prawo"
- 12.05. z inicjatywy lubelskiej OMP p. Roman Konik przedstawi³
prelekcjê "W obronie Œwiêtej Inkwizycji"
- 17.05. wyk³ad p. Roberta Maurera "Wolny rynek i przedsiêbiorczoœæ w nauczaniu Jana Paw³a II"
- 2.06. w "Civitas Christiana" prelekcja p. Piotra Sosiñskiego
"Status rodziny w Unii Europejskiej"
- 5.06. Marsz dla Kapitalizmu we Wroc³awiu przeszed³ od Przejœcia Œwidnickiego do Rynku, gdzie zosta³ odczytany Manifest Kapitalistyczny, czyli tzw. Deklaracja p. Andrzeja Bernsteina
- 7.06. w cyklu spotkañ wroc³awskiej UPR spotkanie z p. Natali¹
Dueholm, wybitn¹ publicystk¹ i autork¹ Czarnego Sztandaru
OMP
- 09.06. spotkanie z p. Januszem Korwin-Mikke w siedzibie Oddz.
Wroc. UPR
- 10.06. spotkanie z p. Korwin-Mikke w Centrum Kultury w Jeleniej Górze
- 11.06. Konwent Okrêgu Dolnoœl¹skiego UPR, w którym udzia³
wzi¹³ Prezes UPR, p. Jacek Boroñ; Jego decyzj¹ na stanowisko
Prezesa Okrêgu Dolnoœl¹skiego powo³any zosta³ p. Maciej Bojanowski; p. Bojanowski powo³a³ Zarz¹d OD: p. Robert Maurer
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Wiceprezes Okrêgu; p. Sebastian Sobolewski Skarbnik Okrêgu; p.
Piotr Waszkiewicz Sekretarz Okrêgu; Konwent przyj¹³ uchwa³ê
wzywaj¹c¹ cz³onków i sympatyków UPR do poparcia Platformy
Janusza Korwin-Mikke, nie udzieli³ absolutorium by³emu Prezesowi OD, p. Bogus³awowi Strzeleckiemu i udzieli³ absolutorium p.
Bojanowskiemu; Konwent powo³a³ cz³onków Komisji Rewizyjnej
OD: pp. Henryk Nowakowskiego, Romana £ambuckiego i Jerzego
Libera
- 14.06. spotkanie UPR z p. Kornelem Morawieckim, twórc¹ Solidarnoœci Walcz¹cej; w lokalu "Civitas Christiana" promocja xi¹¿ki
barona Roberta de Mattei pt. "Krzy¿owiec XX wieku", w której
udzia³ wziêli liderzy SKCh im. x. Piotra Skargi
- 16.06. druga rocznica œmierci x. Micha³a Poradowskiego
- 19.06. z inicjatywy wroc³awskiej UPR w koœciele pw. N.M. Panny
na Piasku we Wroc³awiu ofiarowano Mszê Œw. (indultow¹) w
intencji x. Poradowskiego
- 21.06. w siedzibie O/Wroc. UPR seminarium poœwiêcone x. Micha³owi Poradowskiemu; prelekcjê o Ÿród³ach z³a, jakie x. Poradowski odnalaz³ w filozofii marxistowskiej, wyg³osi³ x. Piotr Liszka
- 25.06. pp. £ukasz Kluska i Daniel S³owik z Oddz. Lubelskiego
OMP wziêli udzia³ w uroczystoœciach œwiêceñ kap³añskich, które
odby³y siê w Seminarium Serca Jezusowego w Zaitzkofen
*****
Polecamy:
Jacek Bartyzel, "W g¹szczu liberalizmów. Próba periodyzacji i
klasyfikacji", str. 242, Biblioteka Cywilizacji, Wyd. Fundacja
Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 20-078 Lublin, ul. 3
Maja 22/9, tel./fax (0-81) 743 75 15, ien@ien.pl http://www.ien.pl
*****
Adam Doboszyñski, "Konspiracje", (wstêp i opracowanie:
Norbert Wójtowicz), Dom Wydawniczy "Ostoja".
Zamówienia (przekazem pocztowym) proszê kierowaæ na adres
Redakcji "R-PP". Cena: 11,50 z³p.
*****
"Reakcjonista. Pismo Tradycjonalistycznej Prawicy", e-mail:
reakcja@o2.pl .

KOL. TOMASZ MIZAK
DZIA£ACZ ODDZIA£U LUBELSKIEGO
ORGANIZACJI MONARCHISTÓW POLSKICH
JEST KANDYDATEM DO SEJMU
W OKRÊGU LUBELSKIM
Z LISTY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŒCI
(MIEJSCE NA LIŒCIE - 24).

KURIER KRÓLEWSKI
FRANCJA MA KRÓLOW¥!
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listopada A.D. 2004 JKM Król Francji i Nawarry Ludwik XX poœlubi³ p.
Mariê Ma³gorzatê Vargas y Santaella (ur. 21.X. A.D.1983). Œlub mia³
miejsce w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki w Los Altos de Chavón na
Dominikanie. Obecna Królowa Francji jest z pochodzenia Wenezuelk¹, córk¹
pp. Wiktora Józefa Vargas y Irausquín i Carmen Leonory Santaella. Podczas ceremonii pan m³ody ubrany by³ w mundur Szefa Wielkiego Krzy¿a Zakonu Maltañskiego, natomiast panna m³oda za³o¿y³a strój zaprojektowany przez hiszpañskiego projektanta Vittorio y Lucchino. Na uroczystoœæ zaproszono 1500
goœci, wœród których byli m.in. xi¹¿ê Franciszek Józef von Auersperg-Trautson
i jego ¿ona Konstancja, arcyxiê¿niczka austriacka.
Królewska para zamieszka³a w Caracas, gdzie Król Ludwik XX obj¹³
funkcjê viceprezesa Banco Occidental de Descuento.

Wszystkich ludzi Prawicy zachêcamy do
zaanga¿owania siê w realizacjê projektu pod robocz¹
nazw¹

Modlitewnik
Monarchisty
Do nowego wydawnictwa wyszukujemy w starych modlitewnikach modlitwy do Chrystusa Króla i NMP Królowej Polski, za monarchów, do œwiêtych monarchów,
dynastów, œwiêtych patronów Polski i za Ojczyznê.
Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o przesy³anie na adres
e-mailowy adnikiel@poczta.onet.pl skanów lub przepisanych textów.
Prosimy o podawanie dok³adnych danych bibliograficznych. Dla potrzeb projektu mo¿na przyj¹æ za datê graniczn¹ rok 1960.
Je¿eli modlitwy drukowane by³y w dwóch wersjach jêzykowych, prosimy o podanie obydwu.
Ka¿dy, kto pomo¿e w realizacji projektu, zostanie wymieniony na liœcie podziêkowañ.

Zagl¹daj na nasz quasiportal
www.kalisz.upr.org.pl
CODZIENNIE COŒ NOWEGO!
Dowiedz siê, na co id¹ twoje podatki w mieœcie
SprawdŸ, czym dzisiaj zaskoczy³ Ciê rz¹d
Jaki nowy podatek szykuje Ci jutro Sejm
Ile za tydzieñ zabierze Ci ZUS
Za co p³acisz komisarzom i pos³om w Brukseli
Sprawy regionu, kraju, œwiata i nasze komentarze
Dzia³ poœwiêcony kampanii wyborczej
Podstrona o Unii Europejskiej i eurokonstytucji
Wiêcej publicystyki na tematy lokalne i ogólne
Nak³adem wydawnictwa “Rojalista” ukaza³y siê ksi¹¿ki
Norberta Wójtowicza:
“Wielki Mistrz w walce z Koœcio³em”
(cena: 4,20 z³)
“<¯ydomasoneria> w propagandzie publicystyki II
Rzeczypospolitej” (cena 4 z³)
“Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw
m³odzie¿owej skrajnej prawicy
(1989-1998)” (cena 5 z³)
Wszystkie egzemplarze numerowane. Pieni¹dze proszê
przesy³aæ przekazem na adres redakcji. Ceny zawieraj¹
koszty przesy³ki.
Witryna internetowa OMP:
http://republika.pl/adnikiel
lub
http://www.omp.w.pl
Adres e-mail: adnikiel@poczta.onet.pl
Lista dyskusyjna poœwiêcona monarchizmowi i Tradycji
katolickiej:
monarchizm@yahoogroups.com

“Nowa Myœl Polska”
Tygodnik poœwiêcony ¿yciu i kulturze narodu
Pytaj w kioskach na terenie ca³ego kraju
CZYTAJ
“Najwy¿szy CZAS!”
Pismo konserwatywno-liberalne
OGÓLNOPOLSKI TYGODNIK PRAWICOWY

www.ultramontes.pl
polska strona sedewakantystyczna
XERO TOSHIBA
XERO COLOR (canon CLC 1130)
formaty A4 do A0
WYSOKA JAKOŒÆ
TWARDE OPRAWY INTROLIGATORSKIE
TERMOBINDOWANIE
LAMINOWANIE DOKUMENTÓW
WYDRUKI KOMPUTEROWE
Piecz¹tki (technologia Sun Stamper)
Czynne w godz. 8-18 (soboty do godz. 15)
ul. Ba³uckiego 16; WROC£AW, tel. 071/3445975
POLECAMY KSI¥¯KI
p. Jacka Bartyzela
“Umieraæ, ale powoli! O monarchistycznej i
konserwatywnej kontrrewolucji w krajach romañskich
1815-2000”,
Kraków 2002. Wydawnictwo ARCANA, ul. Dunajewskiego 6,
33-133 Kraków, tel 012/4228448, e-mail:
wydawnictwo@arcana.pl, www.arcana.pl
“Demokracja”,
Radom 2002. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne sc.,
26-606 Radom, ul. Wiejska 21, tel./fax 048/3665623,
3846666, e-mail polwen@polwen.pl, www.polwen.pl
“Klub Konserwatywny. Dokumenty i publicystyka”,
£ódŸ 2002. Wydawnictwo Papier-service Wojciech
Grochowalski, 90-007 £ódŸ, ul. Piotrkowska 112 (Pasa¿
Schillera), tel. 042/6327939, fax 6329458.
“Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów
zachowawczej myœli politycznej w Polsce XX wieku”,
Toruñ 2002. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, 87-100 Toruñ,
ul. Przy Kaszowniku 37, e-mail info@marsza³ek.com.pl,
www.marszalek.com.pl

Hornhagen car audio
Najtañsze radia, g³oœniki, subwoofery, wzmacniacze
Sprzeda¿ hurt-detal
Wroc³aw, al. Lipowa 44 (róg ul. Œlê¿nej)
tel. 79 33 103, 0602 109 704; e-mail: polit.upr@wp.pl

Kolporta¿ ksi¹¿ek narodowych “Chrobry”:
ul. Kazimierza Jagielloñczyka 22, Wroc³aw

CZYTAJ LIBERUM VETO!
WIELKOPOLSKI BIULETYN
KONSERWATYWNO-LIBERALNY
na stronie www.kalisz.upr.org.pl
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