Page 23

News of Polonia Pasadena, California Listopad 2007
Michalkiewicz ze str. 22
Apekt kulturowy
Modernizacja kraju i europeizacja
tub ylcó w, podjęta wspólnie i
w porozumieniu przez niedawnych
totalniaków, występujących teraz w roli
nauczycieli i strażników demokracji oraz
„lewicy laickiej”, doprowadziła do podziału
społeczeństwa na „Jasnogród” i
„Ciemnogród”, czyli oświeconą elitę,
pochodzącą co prawda wyłącznie
z autonominacji, ale bardzo pewną siebie i
na ciemne masy, które trzeba ucywilizować,
oczywiście na obraz i podobieństwo
wspomnianych elit. Jest to sytuacja
niezwykle podobna do tej z lat 40-tych,
kiedy to, stalinowski „Jasnogród”
nieubłaganie walczył z polskim
„Ciemnogrodem”, chociaż metody się
zmieniły. Dzisiaj nikt już nie wywozi
zatwardziałych i nie rokujących nadziei
reprezentantów „Ciemnogrodu” na Syberię,
bo Polska należy do NATO i Syberia nie
jest na razie dostępna, nikt nie pakuje
ciemnogrodzian do lochów, nie strzela im
w tył głowy, nie zrywa paznokci ani nie
wdeptuje w ziemię skazując na wegetacje na
peryferiach społeczeństwa, ale cel,
w postaci nieubłaganego Postępu jest cały
czas ten sam. Zmieniają się też
personifikacje ideału. Dzisiaj nie jest to już
Ojciec Narodów i Chorąży Pokoju (jak
podówczas tytułowano Józefa Stalina) ani
Paweł Morozow, co to złożył do NKWD
donos na własnych rodziców, przyprawiając
ich w ten sposób o nagłą śmierć, ale
reprezentatywni przedstawiciele tak
zwanego społeczeństwa otwartego, którzy
na tym etapie dziejowym stanęli
w awangardzie nieubłaganego Postępu.
Awangarda nieubłaganego Postępu, jak
wiadomo, bezlitośnie walczy ze
wstecznictwem, którego istotnym
elementem są wszystkie religie, zaś
w Polsce - Kościół katolicki. Oczywiście,
zgodnie z nauczaniem wiecznie żywego
Lenina, wszystko zależy od dziejowego
etapu i na przykład na etapie walki
z komunizmem, Kościół katolicki był
uważany za opokę wolności i praw
człowieka. Ledwo jednak podpisana została
umowa „okrągłego stołu” zaraz okazało się,
że największym zagrożeniem dla Polski jest
„państwo wyznaniowe”, które pragną
zaprowadzić katoliccy „ajatollachowie”
z polskiego Episkopatu. Pod wpływem tego
strofowania
skonfundowani
„ajatollachowie” wyrobili sobie odruch
powściągliwości przed jakimkolwiek
pozorem politycznego zaangażowania, a
niektórzy, być może pod wpływem
perswazji w wykonaniu dawnych oficerów
prowadzących, przeszli nawet na stronę
nieubłaganego Postępu, tworząc przyczółek
„kościoła otwartego”. Za wyjątkami, które
potwierdzają regułę tak się bowiem składa,
że im bardziej postępowe poglądy ma
duchowny,
tym
większe
prawdopodobieństwo posiadania przezeń
w życiorysie agenturalnego epizodu. Nic na
to poradzić nie można; nie na darmo
komunizm był ustrojem totalitarnym.
Ale „kościół otwarty”, aczkolwiek
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
nieubłaganego Postępu godzi się na rolę
pozarządowej organizacji socjalno -

Wiadomości Polonijne
charytatywnej bez jakichkolwiek pretensji
do przywództwa duchowego czy moralnego,
jednak skażony jest pierworodnym
grzechem wstecznictwa, jako organizacja
religijna. Dlatego też „Jasnogród”, forsujący
ideologię politycznej poprawności, czyli
marksizmu kulturowego, wysuwa dziś na
plan pierwszy hasło „państwa neutralnego
światopoglądowo”. Hasło to z pozoru
oczywiste, jest jednak bałamutne i to nie
dlatego, że w konsekwencjach może być
nieprzyjemne dla Kościoła, tylko że
względu na to, że jest wewnętrznie
sprzeczne. Nie ma i być nie może „państwa
neutralnego światopoglądowo”; nie ma
takiego zwierzęcia.
Żadne państwo bowiem, dopóki pozostaje
państwem, nie może wyrzec się jednej
podstawowej funkcji w postaci ustanawiania
praw. Nie istnieje państwo, które nie
ustanawiałoby praw. Wyobraźmy sobie
tedy, że jako państwo, mamy ustanowić
kodeks karny, a w nim - określić nasz - czyli
państwa - stosunek do kradzieży. Mamy
dwie możliwości: albo zabronić kradzieży
pod groźbą kary, albo ją zalegalizować,
pozwalając wszystkim by okradali się
wzajemnie. Cokolwiek zrobimy, arbitralnie
decydujemy, która etyka obowiązuje na
terenie publicznym, czy etyka normalna, czy
etyka złodziejska. A skoro tak, to decydując,
iż na terenie publicznym obowiązuje
konkretna etyka, preferujemy tym samym
światopogląd, który tę etykę uzasadnia. O
ile bowiem etyka poprzez swoje normy
mówi, co jest dobre, a co źłe, tzn. np. że
kradzież jest zła dlatego zabroniona pod
groźbą kary, to światopogląd wyjaśnia,
dlaczego jest zła, dlaczego nie powinno się
kraść. Nie może zatem państwo pozostawać
„neutralne światopoglądowo”, bo w takim
przypadku nie mogłoby ustanowić
jakiegokolwiek prawa. Innymi słowy, hasło
„państwa neutralnego światopoglądowo”
jeśli brać je dosłownie, jest postulatem
w istocie antypaństwowym. Skądinąd
jednak wiemy, że głosiciele hasła „państwa
neutralnego światopoglądowo” nie tylko nie
likwidują państwa, ale umacniają jego
biurokratyczne struktury i rozszerzają zakres
jego władzy, co widać szczególnie jaskrawo
na przykładzie Unii Europejskiej. O co
zatem chodzi naprawdę? Wydaje się,
naprawdę chodzi o wyrugowanie z terenu
publicznego
światopoglądu
chrześcijańskiego i zastąpienie go
polityczną poprawnością, czyli marksizmem
kulturowym. Jest to w gruncie rzeczy walka
o kształt cywilizacji, która wprawdzie toczy
się również w Polsce, ale oczywiście
wykracza poza jej obszar. ❒

Wiadomości Polonijne
przyjmują z radością
każdą informację
o wydarzeniach
w naszych lokalnych
polskich organizacjach
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głosów wyborców niemieckich i wtedy
zawiesił stanowisko prezydenta oraz ogłosił
się „Furherem” jako głowa państwa. Od
tego momentu, zagrożenie Polski zaczęło
wzrastać wobec wielkich zbrojeń Niemiec i
Sowietów, których potencjał przemysłowy i
zaludnienie były bez porównia większe.
W wolnej Polsce były autonomiczne
uniwersytety państwowe w Warszawie,
Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie oraz
uniwersytet katolicki w Lublinie. Polska
Akademia Nauk reprezentowała Polskę we
współpracy z instytucjami naukowymi
zagranicą
i
była
członkiem
Międzynarodowej Komisji dla Współpracy
Intelektualnej przy Lidze Narodów. Już
w czerwcu 1920go roku Liga Narodów
powierzyła Polsce bezpieczeństwo Wolnego
Miasta Gdańska i reprezentowanie go na
arenie międzynarodowej. Polska podpisała
swój udział w Lidze Narodów 2go
października 1924 oraz Konkordat
z Watykanem jak też dług wojenny na 180
milionów dolarów i traktat handlowy
z USA, 10go lutego 1925 roku.
Warszawska matematyka była sławna na
świecie za pionierską pracę w topologji
ogłaszaną przez jej pismo „Fundamenta
Matematicae,” prowadzone pod kierunkiem
Kazimierza Kuratowskiego, Wacława
Sierpińskiego oraz Stefana Mazurkiewicza,
sławnego z rozszyfrowania rozkazów Armii
Czerwonej, czym przyczynił się do
zwycięstwa polskiego pod Warszawą
w 1920 roku.
Logicy polscy odegrali ważną rolę
w tworzeniu logiki i zapisów komputerów.
Notacja polska (Polish Notation i Reverse
Polish Notation) Jana Łukasiewicza jest do
dziś używana na całym świecie. Wsławili
się również inni polscy logicy, tacy jak
Stanisław Leśniewski, Alfred Tarski, i Leon
Chwistek, filozof, semantyk, i znakomity
malarz, teoretyk formizmu w malarstwie.
Polska miała światowej sławy naukowców
we wszystkich dziedzinach nauki. Wysoka
jakość polskiej architektury pokazana była
w 1925 roku na wystawie architektury
w Paryżu.
Architekci polscy tacy jak Andrzej
Pronaszko wsławili się jako projektanci
dekoracji teatralnych wśród których
rozkwitał polski teatr monumentalny
polegający na harmonijnym kojarzeniu
tekstu, oświetlenia i rytmu w sztukach
scenicznych i dramatach takich jak na
przykład „Kordian” Juliusza Słowackiego i
„Dziady” Adama Mickiewicza. W 1936
roku 26 stałych teatrów zawodowych
aktorów działało w polskich miastach,
dziesięć z nich w Warszawie.
W 1932 firma Kodak zaczęła produkować
filmy kolorowe na patencie Polaka, Jana
Szczepaniaka zarejestrownym w Anglii
w 1899 roku pod numerem 7727
brytyjskiego urzędu patentów. Około 40
powieści polskich zaadoptowano do filmów
fabularnych i Karol Irzykowski opublikował
pod tytułem „Dziesiąta Muza” pracę o
sztuce filmowej „jako wizualizacji
współżycia człowieka z materią.” W 1930
roku było ponad 800 kin w Polsce i
wyprodukowano 300 filmów fabularnych
w
150
zakładach
przemysłu
kinematograficznego.
Najwybitniejszym kompozytorem Drugiej

Rzeczypospolitej był Karol Szymanowski
(1882-1937), który tworzył podobnie do
F r e d e r yk a C h o p i n a ( 1 8 1 0 - 1 8 4 9 )
kompozycje na fortepian i skrzypce oparte
na polskiej muzyce ludowej używając
nowoczesnej techniki kompozycji. Jego
ulubionym temtem były Tatry, które pokazał
w sztuce pod tytułem „Harnasie” oraz
region Kurpii, na północ od Warszawy,
w „Pieśniach Kurpiowskich.” Wydziały
historii muzyki polskiej były na
uniwersytecie krakowskim i lwowskim.
W yd a w a n o r o c z n i k i p o ś w i ę co n e
muzykologii i historii muzyki polskiej.
W 1930 roku codzienny nakład miliona
gazet, które kształtowały opinie 30
milionów mieszkańców Polski. Zawodowe
pisma były na wysokim poziomie, natomiast
krytykowano niski poziom prasy
prowincjonalnej. Głównymi wydawcami był
Dom Prasy w Warszawie i Ilustrowany
Kurier Codzienny w Krakowie, który
wydawał dwa dzienniki i siedem
tygodników. Setki czasopism było
wydawane przez mniejszości narodowe.
Żydowska kultura kwitła w Polsce stan
posiadania Żydów na osobę był trzykrotnie
wyższy niż średnia państwowa. Mimo tego
Żydzi szkodzili międzynarodowej reputacji
P o l s ki i P ol akó w i ws z ys t ki e
międzynarodowe organizacje Żydów były
przeciwne niepodległości Polski.
W 1939 roku Polacy zadecydowali o
przebiegu historii świata, kiedy po latach
starań Berlina odmówili w styczniu 1939
przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego, który miał na celu
zniszczenie Związku Sowieckiego atakiem
przez Japonię ze wschodu i Niemcy
z zachodu a następnie przejęcie przez
Niemcy kontroli ropy naftowej i gazu
ziemnego w Rosji i na Bliskim Wschodzie.
Odmowa Polski postawiła Niemcy, zamiast
Rosji, jak tego chciał Berlin, w obliczu
wojny na dwa fronty. Berlin zawarł
chwilowy pakt z Rosją, co stanowiło zdradę
paktu Niemiec z Japonią przeciwko Rosji,
zawartego w 1936 roku.
Odmowa Polski doprowadziła do straty
połowy wojsk na które rząd niemiecki liczył
żeby móc wygrać wojnę. W rezultacie
Polska stała się ofiarą okrutnej zemsty
Hitlera, proporcjonalnie bardziej niszczącej
niż doświadczyło jakiekolwiek inne państwo
europejskie w czasie Drugiej Wojny
Światowej. Niepowetowane szkody zostały
wyrządzone narodowi polskiemu a
zwłaszcza inteligencji polskiej, która była
masowo mordowana przez Sowietów i przez
Niemców. ❒
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Mówimy po Polsku

POLISH RADIO HOUR
Affiliate of

POLISH AMERICAN CONGRESS
3424 West Adams Blvd. - Los Angeles, CA 90018
Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,
co słychać w Los Angeles i okolicy
Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM.
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