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Witamy w Nowym Roku. 

Pojawiają się nowi autorzy i ciekawe artykuły, świeże spoj- 
rzenia, pytania o kolejny numer Harmelu. To wszystko bar- 

dzo cieszy i nie pozwala nam utonąć w szarzyźnie sesji, 
udrękach końca semestru i mrokach przedzimowiskowych 
przygotowań. 

Dobrze, ze kupiliście ten styczniowy Harmel, bo dużo w nim 
różności, które powinny Was ucieszyć i zainteresować. Na 
łamy naszego czasopisma wraca cykl poprzedniego redakto- 
ra naczelnego - Macieja Dury "Symbolika postawy", Tomko- 
wi udało się w końcu wciągnąć Was do (miejmy nadzieję, że 
owocnej) dyskusji - "czyżby polemiki?", są wspomnienia z 
Taize i rozważania o Powstaniu Styczniowym i, jak zwykle, 
kilka słów księdza Jarka. * 
Rada Duszpasterska wychodzi do nas z kolejnymi propozy- 
cjami, którym wypada poświęcić trochę czasu i uwagi. 

Nasze zaproszenie do współpracy pozostaje naturalnie aktu- 
alne, a głód na Wasze opinie, recenzje i przemyślenia nadal 
niezaspokojony. 

Redakcja 

era 
Kamer 
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Duszpasterza słów kilka... 
Rok 2000 stał się faktem. Dla niektórych stał się nim nawet z pew- 

nym zaskoczeniem. Miało być przecież tyle niespodzianek, tyle rzeczy, któ- 

| rych jeszcze nie widzieliśmy, a tymczasem... . To prawda, życie toczy się da- 

lej swoim rytmem. Chciałoby się powiedzieć - rok jak każdy inny. A jednak 

jest inaczej. Przecież do tego Roku Jubileuszowego przygotowywaliśmy się 

od dawna, w ostatnich trzech latach czyniliśmy to szczególnie intensywnie, 

abyśmy zbierali to co Bóg zasiewa przez swoją łaskę. Na początek postawię tezę może 

ryzykowną, a przynajmniej niezwyczajną. Myślę, że Bóg sieje łaskę przez Prawo Harcer- 

skie. W jaki sposób? Zwykle gdy słyszymy słowo "służba" kojarzy się je z dawaniem, ze 

służeniem komuś. A jeśli dajemy, to zostajemy czegoś pozbawieni, jest nas mniej, stajemy 

się ubożsi. Nic bardziej mylnego. Służyć Bogu i Polsce, to pierwsze wezwanie naszego 

prawa. Nie zapominajmy, że pierwszym, który powiedział "nie będę służył" był... szatan 

Brak służby jest rzeczą szatańską. Sama służba Bogu pozostaje nie tylko normalną posta- 

wą wobec Boga, ale też normalna postawa wobec siebie samego. Kto chce siebie szano- 

wać, ten potrafi służyć Bogu, czyli po prostu potrafi uznać jego wyższość, Jego świętość, 

Jego Ojcostwo. I tylko wtedy staje się otwarty na rniłość Boga i na jego łaskę. Człowiek 

otwarty, to taki, który, potrafi patrzeć nie tylko na siebie, ale i dookoła siebie. Siłą rzeczy 

dostrzega więc innych i dostrzega więcej niż inni. Dlatego w tym samym zdaniu prawa 

słyszymy także o służbie Polsce. To nasza ojczyzna. Polska to nasza ziemia, nasza trady- 

cja, kultura, historia i nasi Rodacy. Zabrzmiało trochę patetycznie? I dobrze. Wobec takich 

spraw zawsze budzi się pewien szacunek. Chrystus był bardzo związany ze swoja Ojczy- 

zną, nad losem kochanej Jerozolimy zapłakał, pomny na to co ją czeka i co będą o niej mó- 

wili. Choć na co dzień tak bardzo sobie tego nie uświadamiamy, to przecież jest pewna 

oczywistością, że każdy człowiek z jakąś ojczyzną jest związany, w jakimś kraju rozpo- 

czął swoje życie. I w naszej Polsce próbujemy realizować naszą osobista drogę do święto- 

ści. W tym Kraju, w tej kulturze, uczymy się naszej historii, ai do Boga modlimy się po 

polsku. I znów analogicznie trzeba powiedzieć, że bez służby Polsce zawieszamy się nie- 

jako w próżni, tracimy naszą osobowość. Znane są nam słowa Jana Pawła II, że naród bez 

pamięci umiera. Zapominając o naszych korzeniach usychamy, jak każda pozbawiona ich 

roślina. Służba Polsce to odkrywanie samego siebie tu i teraz, to wdzięczność Bogu za to, 

że jesteśmy Polakami. W tym momencie niektórzy mogą sobie pomyśleć, że dziwna to 

miłość Boga, który tak nas doświadcza w swojej historii. Pamiętajmy jednak, że nie do 

końca jest to prawda. Ile bowiem było sytuacji, kiedy sami nie potrafiliśmy, a może nie 

chcieliśmy wyciągnąć właściwych wniosków ? Dlaczego mówi się o historii, że jest na- 

uczycielka życia, ale jeszcze wielu niczego nie nauczyła? Pamiętajmy, że łaska Boża budu- 

je na naturze człowieka. Tak jak Chrystus przyszedł na świat w konkretnym momencie 

historii i w konkretnym narodzie, tak dzieje się z każdym z nas. Służba Polsce to postawa 

szacunku wobec pewnego porządku i praw, które mają służyć człowiekowi. Budować  
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ludzki ład na ziemi wobec Bożego Dekalogu, to właśnie wyraz służby, a jednocześnie ko- 

lejne otwarcie się na łaskę Boga. Bo w tym co Boże, możemy liczyć na Jego wsparcie, czyli 

łaskę. 

To zatrzymanie nad pierwszym punktem Prawa jasno pokazuje, że ono samo jest 

dla nas pewnym drogowskazem, pewnym darem, którego przyjście pomaga nam w do- 

brym życiu na co dzień. Może więc w tym Jubileuszowym Roku warto odkryć na nowo 

to, co Pan Bóg daje nam dła naszego osobistego rozwoju i świętości. 

ks. Jarosław 

  

  

Liturgia Słowa 

Po dość długiej przerwie spotyka- 

my się ponownie w naszych rozważa- 

niach na temat eucharystii. Minął już rok - 
i 

od kiedy poznawaliśmy obrzędy wstęp- 

ne mszy świętej, gwoli więc przypomnie- 

nia: podstawowym celem, zadaniem ob- 

rzędów wstępnych jest przygotowanie 

wiernych do dobrego udziału w liturgii 

słowa i liturgii eucharystycznej. Mamy 
więc do czynienia z : wejściem 

(szczególnie objawia się tutaj rola kapła- 

na - in persona Christi), pozdrowieniem 
ołtarza (trzy akty czci - pokłon, ucałowa- 

nie, okadzenie), znak krzyża i pozdro- 

wienie wiernych („Pan z wami - i z du- 

chem twoim”), akt pokutny 

(przypominam gładzi on grzechy zwy- 

kłe, może on być zastąpiony przez po- 

kropienie wody), Panie zmiłuj się nad 

nami (Kyrie), Chwała na wysokości Bogu 

(hymn śpiewany lub odmawiany w nie- 

dziele z wyjątkiem Adwentu i Wielkiego 
Postu oraz w uroczystości i święta i pod- 

czas obchodów mających szczególny cha- 

rakter). Obrzędy wstępne kończą się mo- 

  

dlitwą kapłańską zwaną kolektą. 

- Poe modlitwie tej rozpoczyna się 

liturgia słowa Bożego bardzo ściśle zwią- 

zana z symbołem stołu słowa, u którego 

wierni pożywiają się Słowem Bożym. Po 

reformie Soboru Watykańskiego II bar- 

dzo duży nacisk położono na tą część 

mszy postanowiono bowiem „obficiej 

zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, 

szerzej otworzyć skarbiec biblijny”. 

Chrystus jest obecny także dzisiaj wła- 
śnie przez swoje Słowo. Słowem tym 

przemawia do swojego Kościoła, uświęca 

Go i prowadzi do zbawienia, dlatego 

wszyscy wierni winni wsłuchiwać się w 

to, co Pan nasz mówi do nas dziś przez 

swoje żywe słowo. 

Jednym ze skutków soborowej 

reformy liturgii jest min. opracowanie 
nowego porządku czytań mszalnych. We 

„wszystkie niedziele i uroczystości dla 

każdej mszy św. Opracowano trzy czyta- 

nia: pierwsze ze Starego Testamentu, 

drugie z listów Apostolskich albo Apoka- 

lipsy, trzecie z Ewangelii. Wprowadzono   
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jednocześnie trzyletni cykl czytań (czytania 

powtarzają się zatem co 3 lata). Kolejność 
cyklów oznaczono: rok A, rok B, rok C. W 

pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu 

rozpoczęliśmy rok B czytań. Porządek czy- 

tań w dni powszednie różni się od porząd- 

ku niedzielnego. Tu mamy do czynienia z 
dwoma czytaniami: jednym ze Starego al- 

bo Nowego Testamentu i drugim z Ewan- 
gelii. Pierwsze czytanie ułożone jest w dwa 

cykle roczne oznaczone I (na lata niepa- 

rzyste) i II (na lata parzyste). Czytania 
ewangeliczne mają tylko jeden cykl rocz- 

ny: od 1 do 10 tygodnia zwykłego czyta 
się ją wg św. Marka, od 11 do 21 wg św. 
Mateusza, od 22 do 34 wg św. Łukasza. 

Dalszy cykl czytań przeznaczony jest 

na obchody liturgiczne ku czci Świę- 

tych Pańskich, na liturgię sakramen- 

tów, msze okolicznościowe. 

Osobą powołaną do czytań 

biblijnych jest lektor (z wyłącze- 

niem ewangelii, która winna być 

czytana przez diakoną, a w razie jego 

braku przez kapłana). Kolejny element li- 

turgii słowa to śpiewy między czytaniami. 
Po pierwszym czytaniu śpiewany jest 

psalm responsoryjny (może on być rów- 

nież recytowany) , jest to psałm przeplata- 

ny refrenem, który jest powtarzany przez 
wszystkich zebranych. Psalm jest ściśle 
związany z pierwszym czytaniem, tworzą 

one jedną całość. Przed Ewangelią śpiewa- 

my radosne Alleluja wraz z wprowadzają- 

cą nas w treść Ewangelii aklamacją. Tu ma- 

ła uwaga Alleluja winno być -zawsze śpie- 

wane (a nie recytowane). Tak jak zostało to 

już napisane Ewangelię czyta diakon lub 

kapłan. Księgę Ewangelii powinno zanosić 
się do ambony z zapalonymi świecami i 
kadzidłem. Diakon względnie kapłan kre- 

śli znak krzyża na księdze i na sobie nato- 

miast po przeczytaniu Ewangelii mówi po 
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cichu bardzo piękne słowa "Niech słowa 
Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. Pod- 

czas gdy wcześniejszych czytań słuchamy 

siedząc w czasie Ewangelii stoimy. W sy- 

nagogach na końcu czytań Zydzi mieli 

zwyczaj wygłaszania objaśnień podobnie 

czynili pierwsi chrześcijanie, a za nimi i 

my. Objaśnienia takie nazywamy homilią. 
Po homilii następuje wyznanie wiary 

(credo), a po nim modlitwa powszechna. 

Kończy ona liturgię słowa Bożego. W 

tej modlitwie szczególnie wyraża się 

prawda o powszechnym kapłaństwie 
ludu bożego. Wierni zanoszą do 

Boga błagania nie tylko w swoich 
intencjach, ale w sprawach całego 

Kościoła, wszystkich ludzi. 

Niezwykłą cechą całej litur- 

gii słowa jest to iż ma ona charak- 

ter dialogu. Bóg mówi do nas w 

czytaniach a my odpowiadamy 
mu słowami psalmu. Wychwala- 

my Jezusa wołając alleluja a on po- 

ucza nas słowami Ewangelii. Słuchamy z 

uwagą homilii i odpowiedzią na nią i zara- 

zem na całą liturgię słowa jest nasze wy- 

znanie wiary - nasze credo. 
Msza św. bez liturgii słowa nie jest w ogóle 

możliwa. By posilić się Ciałem Chrystusa 

musimy najpierw podejść do stołu słowa 

Bożego. 
W następnym odcinku naszego cy- 

klu chciałbym „podejść” z wami do stołu 

eucharystycznego, czyli zająć się liturgią 

eucharystyczną. 

Maciej Dura 

kiarmet  



  

ROLA SUMIENIA WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY 
NA PODSTAWIE KSIĄŻKI 'OSOBA I CZYN” 

Powiedzenie, że każdy powinien 

żyć wedle własnego sumienia, jest samo 

w sobie oczywiście słuszne. Pytanie tylko 

co rozumiemy przez sumienie. Można 

bowiem rozumieć je jako wierne trzyma- 

nie się jakiegoś panującego chwilowo 

systemu. Wtedy jednak nie ma to nic 

wspólnego ze zwróconym do każdego 

głosem Bożym. Prawdziwe sumienie, 

wymagające posłuchu u wszystkich, nie 

mówi czego innego jednym a czego inne- 

go drugim, na przykład: ty powinieneś 

być hinduistą, ty muzułmaninem, ty ka- 

nibalem. Przeciwnie mówi wszystkim to 

samo. Zgodnie z panującym systemem 

jakiejś społeczności czy też wbrew nie- : 

mu, głosi zawsze jeden i ten sam nakaz, 

że każdy powinien być ludzki wobec 

drugiego człowieka, że ma miłować. 

Człowiek wtedy może dopiero powziąć 

właściwą decyzję gdy idzie za tym gło- 

sem. Żyć wedle sumienia nie znaczy iść 

za tak zwanym przekonaniem, lecz gło- 

sem, który się w każdym człowieku od- 

zywa. Wtedy tylko sumienie będzie za- 

sługiwało na miano prawdziwego. "W 

głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, 

którego sam sobie nie nakłada, lecz któ- 

rermu winien być posłuszny i głos wzy- 

wający go zawsze tam, gdzie potrzeba do 

miłowania i czynienia dobra a nikomu 

zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem... 

Człowiek bowiem ma w swym sercu wy- 

pisane przez Boga prawo... Sumienie jest 

najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium 

człowieka, gdzie przebywa on sam z Bo- 

giem, którego głos ż jego wnętrza roz- 

brzmiewa'. Ten najtajniejszy ośrodek i 
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sanktuarium człowieka - sumienie opisa- 

ny został przez kardynała Karola Wojtyłę 

w książce "Osoba i czyn". Podkreśla On 

w niej siłę powiązania pomiędzy sumie- 

niem a wolnością człowieka. "Wolność 

zawiera w sobie zależność od prawdy, co 

z całą wyrazistością przejawia się w su- 

mieniu". Sumienie bowiem określa praw- 

dziwe dobro w czynie i na stworzeniu 

wraz z tym powinności. Powinność ta 

zaś jest "doświadczalną postacią zależno- 

ści od „prawdy, której podlega wolność 

osoby". Główną funkcja sumienia jest 

określenie prawdziwego dobra w czynie 

i na stworzenie wraz z tym powinności. 

Karol Wojtyła podkreśla, iż polega to na 

wskazaniu "x jest dobre - x jest prawdzi- 

wym dobrem", „y jest złe - y nie jest 

prawdziwym dobrem”. Ale nie ogranicza 
się jedynie do tego. Funkcja sumienia 

bowiem polega na uzależnianiu czynu 

od prawdy. Dlatego sumienie budzi 

pewną powinność, pewne zobowiązania 

wobec poznanego dobra, mówi: "jeśli x 

jest dobre to czyni to x!", "jeśli y jest złe, 

to nie wolno ci czynić tego y!". "Takie 

uzależnienie od dobra w prawdzie stwa- 

rza niejako nową rzeczywistość we- 

wnątrz osoby. 

Jest to rzeczywistość normatyw- 

na, wyraża się ona zaś przez formułowa 

nie i oddziaływanie norm na czyny ludz- 
kie. Normy owe biorą udział w spełnie- 
niu czynów, które jest zarazem spełnia- 

niem siebie - czyli osoby - przez czyn”. 

Na tym polega istota spełniania się osoby 

przez czyn. Sumienie wnosi w nie moc 

normatywna prawdy, która warunkuje   

nie tylko spełnianie czynu przez osobę, ale 

też spełnienie siebie. "Podstawowa wartość 

normy leży w prawdziwości dobra, które 

jest w nich zobiektywizowane". Refleksja 
dotycząca sumienia pojawia się w całym 

nauczaniu Jana Pawła II. Problematyka ta 
była wielokrotnie przedmiotem Jego ency- 
klik raz przemówień. ł 

30 sierpnia 1996 Ojciec Święty pod- 

czas spotkania z delegacją Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej w Castel 

Gandolfo _ mówił: 

"Dzisiejszemu świa- 

tu potrzeba czytel- 

nego świadectwa 

wiary, nadziei i mi- 

łości. Potrzebuje go 

zwłaszcza młodzież, 

której — przypadnie 
żyć w trzecim tysiąc- 

leciu. _ Organizacja 

harcerska, zachowu- 

jąc ideał, który przy- P 

świecał _założycie- 

lom, wychowuje 

młodzież w duchu 

tradycji chrześcijań- 

skich i narodowych, 

wdraża do podejmo- 

wania  odpowie- 

dzialnych zadań, 

uczy poszanowania 

całego dzieła stwo- * 

rzenia, a nade 

wszystko godności każdego człowieka. 
Hasło "Czuwaj" przypomina: o potrzebie 

bacznego ROZRÓŻNIENIA PRAWDY OD 
FAŁSZU, dobra rzeczywistego od złud- 

nych pozorów. Wśród wielu błędnych tro- 
pów trzeba umieć odnaleźć ślady Chrystu- 

sa i pójść za Nim. Wtedy jak śpiewacie w 

jednej z pieśni harcerskich - wasza "pogoda 

i jasny wzrok rozjaśni ludziom mrok i in- 

7 

nym szczęście da harcerska dola rado- 

sna.”1 Kilkanaście lat wcześniej, 18 czerwca 

1983 roku Jan Paweł II w przemówieniu 

wygłoszonym do młodzieży w czasie Ape- 

lu Jasnogórskiego wyjaśnił co znaczy sło- 

wo "Czuwam - tak ważne dla tradycji ru- 

chu harcerskiego. 

"Co to znaczy: <<Czuwam>>? To 

znaczy, że staram się być człowiekiem 

sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i 

nie zniekształcam. Nazywam po imieniu 

dobro i zło, a nie za- 

mazuję. Wypracowu- 

ję w sobie dobro, a ze 

zła staram się popra- 

wiać, przezwycięża- 

jąc je w sobie. To taka 

bardzo podstawowa 

sprawa, której nigdy 

nie można pomniej- 

szyć, zepchnąć na 

dalszy plan. Nie. Nie! 

Ona jest zawsze i 

wszędzie  pierwszo- 

planową. Jest zaś tym 

ważniejsza im więcej 

okoliczności zdaje się 

sprzyjać temu aby- 

śmy tolerowali zło, 

abyśmy łatwo się z 

niego _ rozgrzeszali. 

Zwłaszcza jeśli tak 

postępują inni... Mu- 

sicie od siebie wyma- 

gać choćby inni od was nie wymagali."2 

Problem sumienia, które jest we- 

wnętrznym przewodnikiem oraz sędzią 

naszych czynów został poruszony także w 

"płomiennym" kazaniu, które Jan Paweł II 
wygłosił w Skoczowie 22 maja 1995. 

"Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wielo- 

ma trudnymi problemami społecznymi, 

gospodarczymi a także politycznymi. Trze-    
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ba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jed- 

nak najbardziej podstawowym problemem 

pozostaje zawsze sprawa ładu moralnego. 

Ten ład jest fundamentem życia każdego 

człowieka i każdego społeczeństwa. Dlate- 

go Połska woła dzisiaj nade wszystko o 

ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia 

to znaczy angażować się w budowanie 

królestwa Bożego i królestwa prawdy i 

życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w 

naszych rodzinach, w społecznościach, w 

których żyjemy i w całej Ojczyźnie... 

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba 

bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji 

w życiu publicznym szerzy się nieraz wiel- 

ka, może coraz większa nietolerancja. Od- 

czuwają to coraz boleśniej ludzie wierzący 

Zauważa się tendencje do spychania ich na 

margines życia społecznego, ośmiesza się 

ich i wyszydza to, co dla nich stanowi nie- 

raz największą świętość. Te formy powra-_ 

cającej dyskryminacji budzą niepokój i mu- 

szą dawać wiele do myślenia. Bracia i Sio- 

stry! Czas próby polskich sumień trwa!”3 

Książka "Osoba i czyn”, jej część 

dotycząca sumienia oraz kilka fragmentów 

kazań wygłoszonych przez Ojca Świętego 

pokazują jak istotna dla każdego człowie- 

ka jest wewnętrzna rzeczywistość nazy- 

wana sumieniem. Społeczeństwo polskie 

naznaczone piętnem pięćdziesięciu lat na- 

rzuconej mu siłą komunistycznej dyktatury 

nie potrafi w sposób właściwy korzystać z 

odzyskanej po 1989 roku wolności, co wy- 

nika m.in. z nie ukształtowanych sumień. 

Tymczasem Polska potrzebuje "ludzi su- 

mienia", umiejących zagospodarować dar 
wolności. 

Środowiskiem w którym sumienie 

kształtuje się najpełniej i najgłębiej jest ro- 

dzina. Nieukształtowane sumienia w na- 

szym narodzie są w dużej mierze skutkiem 

kryzysu instytucji rodziny we współcze- 

archiwum 
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snym świecie oraz szerzącego się relatywi- 

zmu moralnego i wpływowego dziś mo- 

dernizmu, zamazujących granicę pomię- 

dzy prawdą a fałszem. Dlatego dla każde 

go z nas, całego społeczeństwa polskiego, 

ważne jest, aby nasze sumienia były pra- 

we, aby ich osądy oparte były na prawdzie, 

aby dobro nazywały dobrem, a zło złem 

Aby - wedle słów Apostoła - umiały 

"rozpoznawać, jaka jest Wola Boża: co jest 

dobre, co Bogu przyjemne i co doskona 

łe." (Rz 12,2) 

Najpilniejszym zadaniem, wyzwa- 

niem współczesności jest zatem kształto- 

wanie prawdziwych sumień takich, które 

powiedzą, że każdy powinien być ludzki 

wobec drugiego człowieka, że ma miło- 

wać. Tylko z sumieniami ukształtowanymi 

i prawymi ludzkość może z nadzieją wejść 

w zbliżające się III Tysiąclecie. 

oprac. Michał Tuchowski 
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2) Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II wy 
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szła z duchem czasu 

kołysała się w biodrach 

1 w takt ładnej muzyki 

Pan Cogito o cnocie 

Nic dziwnego 
że nie jest oblubieniecą 

prawdziwych mężczyzn 

może wówczas pokochaliby ja 

prawdziwi mężczyźni 

generałowie atleci władzy 

2 spoci generałów desp 

atletów władzy 

despotów żeby zadbała o siebie 

wygladała po ludzku 

jak Liz Taylor przez wieki idzie za nimi RA Ą 
albo Bogini Zwycięstwa ta płaczliwa stara panna 

w okropnym płaszczu Armii 

Zbawienia 

napomina 

ale od niej wionie 

zapach naftaliny 

sznuruje usta 

wyciąga z lamusa powtarza wielkie - Nie 

portret Sokratesa 

krzyżyk ulepiony z chleba 

stare słowa 

nieznośna w swoim uporze 

śmieszna jak strach na wró- 

ble 
jak sen anarchisty - a wokół huczy wspaniałe 

h 5 jak żywot świętych życie 
rumiane jak rzeźnia o po- 

ranku 
prawie ja można pochować 

w srebrnej szkatułce 

niewinnych pamiątek 

Zbigniew Herbert 

jest coraz mniejsza 

jak włos w gardle 

jak brzęczenie w uchu 

2 

mój Boże 
żeby ona była trochę młod- 

sza 
trochę ładniejsza  



  

Europa Młodych 

Pośród gorączkowych przygoto- 

wań do sylwestra wprowadzającego nas 

w rok 2000 jedno miejsce w Polsce czeka- 

ło na coś zupełnie innego. Cała Warsza- 

wa drżała z niecierpliwości czekając na 

przyjazd kilkudziesięciu tysięcy mło- 
dych ludzi z różnych zakątków Polski, 

Europy i świata. To Warszawa została 
bowiem wybrana na miejsce kolejnego, 

corocznego Europejskiego Spotkania 

Młodych, które są organizowane przez 
wspólnotę braci z Taize. 

Choć spotkania te są organizowa- 

ne każdego roku pod koniec grudnia w 
różnych zakątkach Europy ja sam: 
uczestniczyłem w takim spotkaniu po 
raz pierwszy. Jako sceptyk z natury mia- 

łem wiele pytań i obaw, ale jednocześnie 

wiele się po tym spotkaniu spodziewa- 

łem. Moje wyobrażenia i oczekiwania 

były silnie oparte na relacjach osób, któ- 

re w takim spotkaniu uczestniczyły 

wcześniej. Co było zadziwiające każda z 
nich zdecydowała się pojechać kolejny 
raz. Największym pytaniem, które zro- 

dziło się w mojej głowie, a na które po- 

stanowiłem znaleźć odpowiedź było: 

dlaczego tylu młodych ludzi jedzie czasami 

wiele godzin i daleko od domu żeby się 
wspólnie modlić ? Aby do tego spotkania 
się przygotować nasza grupa spotykała 

się co tydzień na wspólnej modlitwie i 

śpiewie kanonów z Taize. Kiedy wresz- 

cie nastał dzień 28 grudnia większość z 

nas była jeszcze w radosnym nastroju 
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świąt Bożego Narodzenia i na całe szczę- 

ście radość ta panowała wszechobecnie 
przez wszystkie dni. W Warszawie wto- 

piliśmy się w wiełobarwny tłum piel- 

grzymów. Pierwsza rzecz, która dała się 

zauważyć to, że ten tłum tak bardzo róż- 

nił się od mas ludzkich, które zazwyczaj 

spotyka się w tramwajach, autobusach i 
na ulicy. Wśród wielu języków wspólną 
rzeczą była sympatia i uśmiech wyglą- 

dające w każdym języku i na każdej twa- 

rzy tak samo. Śmiech i śpiewy nie 

opuszczały nas ani na moment. Pozwoli- 

łem sobie na powiedzenie nas w pełni 
świadomy sposób. Poczułem bowiem, że 

będąc tam należę do jednej, wielkiej 

wspólnoty. 

Zastanawiała mnie również kwe- 

stia zakwaterowania tak ogromnej ilości 

ludzi. Choć wiedziałem, że przyjmą nas 
w swoich domach mieszkańcy Warsza- 

wy nie bardzo mogłem to sobie wyobra- 

zić. Moje obawy szybko się jednak roz- 

wiały gdy zobaczyłem jak szybko odby- 
wa się przyjęcie poszczególnych grup i 
podział miejsc w parafiach. 

W końcu bracia z Taize mają już 

wieloletnie doświadczenie. Naszym 

miejscem zamieszkania został Pruszków 

leżący pod Warszawą. Każdy z nas za- 
stanawiał się oczekując w salce przy pa- 

rafii z jakimi ludźmi przyjdzie mu się 
spotkać na kwaterze. Spotkanie z rodzi- 

ną, która nas przyjęła pod swój dach mo- 

głoby być materiałem na osobny artykuł   
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traktujący o gościnności, dlatego też 

wspomnę tylko, że nie spodziewałem się 
tak życzliwego przyjęcia. Ludzie u któ- 

rych zamieszkaliśmy oddali nam do dys- 

pozycji nie tylko swój dom ale i samych 
siebie. W tym domu znalazłem pierwszą 

odpowiedź na 

swoje pytanie. 

Cały dzień każ- 
dego  pielgrzy- 

ma więc rów- 

nież i nasz był 
od rana do wie- 

czora  dokład- BR 

nie zaplanowa- 

ny. Poranna 

modlitwa oraz 

spotkania wł 

międzynarodo- £, 

wych grupach 
odbywały się w 

parafiach , zaś 

dwie pozostałe 
modlitwy  po- 
południu i wie- 

czorem na Agrykoli w Warszawie. Spo- 
tkania w grupach były doskonałym spo- 
sobem na wzajemne poznanie się , ale co 

najważniejsze mogliśmy wymienić wła- 
sne doświadczenia dotyczące modlitwy , 

sytuacji kościoła w różnych krajach, a 
także wiary z punktu widzenia katolika , 
protestanta , greko-katolika. jednak tym 

co pozostawi we mnie trwały ślad na 

długo były wspólne modlitwy w ogrom- 
nych namiotach wokół Torwaru . Kilka 
tysięcy osób zgromadzonych pod jed- 
nym dachem trwających w milczeniu 

lub zjednoczonych w śpiewie szukało 
tego samego. Szukaliśmy Boga , każdy 
sam a jednocześnie wszyscy razem. I 

wiedziałem, że jest to kolejna odpowiedź 

na moje pytanie. Trzecią wskazówkę od- 

najdywałem bardzo często będąc wśród 

ludzi . Nie wiem jak na co dzień żyje 

Warszawa ale te dni były festiwalem ra- 

dości i młodości. Śpiewy w autobusach , 
tańczące w po- 

ciągach i na uli- 

cach grupki czy 

k di uśmiech i życzli- 

£wość _ Warsza- 
„wiaków „, któ- 

„rym udzieliła się 

atmosfera  spo- 
tkania przypo- 

minały mi zaraz 

pewną piosenkę: 

„Spotkał mnie 

dziś Pan 

i radość 

|. ogromną w ser- 

cu mam” 

Niezależ- 
nie od tego ile słów napisałem na ten 
temat i tak nie uda mi się oddać atmoste- 

ry tam panującej gdyż to po prostu sa- 

memu odczuć. Najważniejsze jednak dla 
mnie jest to, że znalazłem odpowiedź (i 
to nie jedną) na moje pytanie. Kto wie, 
może za rok spotkamy się na kolejnym 
spotkaniu. 

Rafał Stężała 

W każdy poniedziałek o godz. 20:00 w 
salce katechetycznej przy kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusa odbywa się 

wspólna modlitwa w duchu Taize. 

Wpadnijcie !!!    
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"Nie wątpię już, że życie ludzkie istnieje 
w łonie od samego początku ciąży, 
mimo że charakter życia wewnątrzmacicznego 

był w przeszłości przedmiotem wielu dyskusji." 
Bernard N. Nathanson* 1 

TOTALITARNE OBLICZE DEMOKRACJI 

Całkiem niedawno sekcja polska 

radia BBC zorganizowała dyskusję poświę- 

coną refleksji nad XX - wiecznymi totalita- 

ryzmami. Zaproszone do niej zostały zna- 

ne postacie, reprezentanci różnych dyscy- 

plin nauki m.in. filozof Leszek Kołakowski, 

historyk Anna Radziwiłł, socjolog Zyg- 

munt Baumann oraz dwaj historycy idei + 
Marcin Król oraz Jan Baszkiewicz. W opar- 
ciu o swoją wiedzę oraz doświadczenia, 

uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć 

na pytanie, czy koszmar totalitaryzmu w 

jego wszystkich znanych historycznych 

formach może się powtórzyć w przyszło- 

ści? Oczywiście na tak zadane pytanie ża- 

den z nich nie mógł odpowiedzieć jedno- 

znacznie, dlatego zabierając głos wyżej 

wymienione postacie podkreślały, iż nie 

znają scenariusza nadchodzących czasów i 

nie podejmują się roli jego nakreślenia, 

któż bowiem może znać przyszłość? Chy- 

ba tylko czarodziej, który widzi ją w szkla- 

nej kuli. Nie podejmując się nakreślenia 

wizji przyszłości zaproszeni do dyskusji 

goście dzielili się jednak swoimi przypusz- 

czeniami i przeczuciami co do jej prawdo- 

podobnego kształtu. We wszystkich wypo- 

wiedziach, pomimo różnych ujęć oraz ar- 

gumentacji zawarta została jedna podobna 

intuicja. Otóż, uczestnicy dyskusji zgodzili 
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się co do tego, iż po upadku totalitaryzmu 

w jego wersji komunistycznej można pa- 

trzeć w przyszłość z pewnym optymi- 

zmem, który wyraża się w nadziei upo- 

wszechnienia liberalnej demokracji z jej 

demokratycznymi instytucjami. Jest ona w 

ich-zgodnej opinii najdoskonalszym ustro- 

jem politycznym spośród wszystkich zna- 

nych ludzkości, bowiem zapewnia podział 

władzy i jej kontrolę, dzięki czemu w naj- 

większym stopniu broni społeczeństwa 

przed samowolą i uciskiem, gwarantując 

wolność każdej jednostki i przestrzeganie 

praw człowieka. Czy jednak zawsze? 

Pogląd o finalnym zwycięstwie de- 
mokracji nie jest nowy. Po raz pierwszy 

wyrażony został on przez amerykańskiego 

politologa Francisa Fucuyamę w eseju pt. 

"Koniec historii?", który został uznany za 

jeden z najważniejszych i najbardziej kon- 

trowersyjnych tekstów w politycznej litera- 

turze na świecie w 1989 roku. Fucuyama 

pisał w nim m.in: "Jesteśmy, być może, 

świadkami nie po prostu końca zimnej 

wojny, czy też przemijania pewnego szcze- 
gólnego okresu w powojennej historii 

świata, lecz końca historii jako takiej, to jest 

końcowego punktu ideologicznej ewolucji 

ludzkości i uniwersalizacji zachodniej libe- 

ralnej demokracji jako ostatniej formy rzą-   
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du. (...) Śmierć ideologii oznacza postępu- 

jące uwspólnoto - rynkowienie stosunków 

międzynarodowych i zmniejszenie praw- 

dopodobieństwa konfliktu między pań- 

stwami na dużą skalę." Tekst ten został 

napisany dziesięć lat temu, i z perspekty- 

wy tego czasu widać, iż prognozy Fucuy- 

amy jakkolwiek interesujące, nie urzeczy- 

wistniły się do końca. Faktem jest, że wiele 

państw po rozpadzie bloku wschodniego 

wybrało liberalną demokrację, a wiele 

państw dąży do tego ustroju. Nie spraw- 

dziły się jednak optymistyczne przewidy- 
wania dotyczące 

zmniejszenia ilości 

konfliktów międzyna- 

rodowych, szczegó|- 

nie tych regionalnych. 
Zorganizowa* 

na dyskusja, w nie- 

których momentach 

bardzo ciekawa, mo- 

gła jednak pozostawić 

wśród słuchaczy pe- 

wien niedosyt. Cze- 

goś w niej zabrakło. 

W czasie audycji mó- 

wiono wiele o totalita- 

ryzmie w jego czer- 

wonej, czarnej i bru- 

natnej odmianie. Podawano liczby ofiar 
owych zbrodniczych systemów. Podkreśla- 

no, że pomimo różnych ideologii komu- 

nizm i nazizm - dwa "totalitarne bliźniaki", 

łączyła identyczna pogarda dla ludzkiego 

życia. Komuniści mordowali za przynależ- 

ność do arbitralnie wyznaczonej kategorii 

społecznej tzw. "wrogów ludu", natomiast 

naziści za przynależność do "gorszej" rasy. 

Przypominania o tych faktach nigdy za 

wiele. Pamięć o nich musi trwać. Brako- 

wało jednak wyraźnie ustosunkowania się 

zaproszonych przez BBC gości do stwier- 

dzenia zawartego przez Jana Pawła II w 

encyklice Centesimus Annus, w której pi- 

sze on m.in., iż: " Autentyczna demokracja 

możliwa jest tylko w państwie prawnym i 

w oparciu o poprawną koncepcję osoby 

ludzkiej. (...) Dziś zwykło się twierdzić, że 

filozofią i podstawą odpowiadającą demo- 

kratycznym formom polityki są agnosty- 

cyzm i sceptyczny rełatywizm. (...) W 

związku z tym należy zauważyć, że w sy- 

tuacji, w której nie istnieje żadna ostatecz- 

na prawda, będąca przewodnikiem dla 

działalności politycznej i nadająca jej kieru- 

nek, łatwo o instru- 

mentalizację idei i 

przekonań dla celów, 

jakie stawia sobie 

władza Historia 

uczy, że demokracja 

bez wartości łatwo 

przemienia się w jaw- 

ny lub zakamuflowa- 
ny totalitaryzm." Nie- 

stety żaden z dysku- 

tantów nie podjął te- 

go znanego wątku 

refleksji papieskiej. 

Wielu współ- 

czesnych _ myślicieli 

otwarcie mówi dziś o 

totalitarnym obliczu niektórych demokra- 
cji. Dła niektórych twierdzenia takie mogą 

być jednak tak szokujące, że aż nieprawdo- 

podobne. Wynika to m.in. z tego, iż coraz 

częściej ustrój ten traktowany jest w sposób 

prawie sakralny, przez niektórych wręcz 

jak religia, a jakakolwiek jego krytyka ura- 
sta do rangi herezji. Taki sposób myślenia 

upada jednak pod ciężarem przygniatają- 

cych go faktów. 

Zanim jednak postaram się udo- 

wodnić tylko pozornie szokującą tezę o 

totalitarnym obliczu niektórych współcze-  
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snych demokracji, odwołam się na chwilę 

do dorobku teoretyków totalitaryzmu, a 

następnie przedstawię dwa sposoby rozu- 

mienia demokracji. 

W 1953 roku na konferencji w Bo- 

stonie, poświęconej badaniom nad totalita- 

ryzmem Carl Joachim Fridrich i Zbigniew 

Brzeziński ogłosili swoją definicję totalita- 

ryzmu, zaprezentowaną szerzej w książce 

zatytułowanej "Totalitarian  Dictatorship 
and Autocracy". Według nich system poli- 

tyczny mający charakter totalitarny powi- 

nien spełniać określone warunki, m.in. wy- 

stępuje w nim mechanizm terroru fizycz- 

nego lub psychicznego i represji policyjnej, 

nie tylko skierowany przeciw wrogom, ale 
i przeciw arbitralnie wskazanym grupom 

ludności lub klasom społecznym. Cecha ta 

stanowi najpoważniejszą przesłankę do 

tego, aby niektóre współczesne demokracje 

nazwać "zakamuflowanymi totalitaryzma- „ 
LJ mi 

W odpowiedzi na pytanie o istotę 

demokracji wyłaniają się, generalnie rzecz 

biorąc, dwa diametralnie przeciwstawne 

stanowiska. Pierwsze z nich stanowisko 

funkcjonalistyczne to stanowisko radykal- 

nego relatywizmu, zakłada ono bowiem, 
że nie może być innej zasady w funkcjono- 
waniu demokracji niż decyzja większości 
parlamentarnej. Prawo należy traktować 

czysto politycznie, to znaczy: prawem jest 
jedynie coś, co jako prawo ustanowiły upo- 

ważnione do tego organy. Relatywizm de- 

finiuje zatem demokrację nie treściowo, 

lecz czysto formalnie - jako zestaw reguł, 

które umożliwiają tworzenie większości, 

przenoszenie władzy na przedstawicieli i 
wymianę w ośrodkach władzy. Demokra- 

cja - zgodnie z tym stanowiskiem - opiera- 

łaby się przede wszystkim na mechanizmie 

wyboru i głosowania. Stanowisko to - co 

warto podkreślić - odrzuca jednoznacznie 
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pogląd mówiący o prymacie prawa natu- 

ralnego nad prawem stanowionym. Do 

zwolenników tak pojętej demokracji należy 
m.in. znany polski dziennikarz, według 

którego: "W państwie demokratycznym 

polityka nie jest sferą realizacji prawdy, 

lecz obszarem uzgadniania różnych intere- 

sów i sposobów ich realizacji. Polityka jest 

przeto obszarem konfliktów i kompromi- 

sów. Przekształcenie polityki w obszar 
walki prawdy z nieprawdą grozi inwazją 

różnych fundamentalizmów i destrukcji 
ładu demokratycznego. (...) Cóż znaczy 

sformułowanie <<demokracja bez warto- 

ści>>? Przecież system demokratyczny jest 

z natury swojej instytucjonalizacją relaty- 

wizmu i niepewności." Konsekwentna re- 

alizacja. tego stanowiska może stać się 

otwarciem furtki dla nieludzkich praktyk. 

Druga koncepcja traktuje demokra- 

cję nie funkcjonalnie lecz treściowo. W de- 

mokracji musi istnieć jakieś jądro wolne od 

relatywizmu. Tym jądrem są nie podlega- 
jące nakazowi pluralizmu i tolerancji pra- 

wa człowieka, które stanowią treść toleran- 

cji i wolności. W katalogu tych praw na- 
czelne miejsqe zajmuje przyrodzone i nie- 
naruszalne prawo do życia, od poczęcia do 

naturalnej śmierci. Arbitralne pozbawienie 

pewnej grupy w społeczeństwie tych praw 

nigdy nie może być treścią decyzji poli- 

tycznej mającej charakter głosowania. De- 

mokracja nie może zrezygnować z podsta- 
wowych zasobów prawdy - prawdy etycz- 

nej, w przeciwnym razie mogłaby się prze- 

rodzić w "jawny bądź zakamuflowany to- 

talitaryzm". Stanowisko to zakłada prymat 

prawa naturalnego nad stanowionym. 
Powyższe rozważania teoretyczne 

pomogą lepiej zrozumieć postawioną 

wcześniej tezę o totalitarnym obliczu de- 

mokracji, oraz uświadomią jak duży 

wpływ na życie społeczeństw ma konse-   
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kwentnie wcielana w życie określona filo- 

zofia polityki. Przeświadczenie o totalitar- 

nym charakterze niektórych współcze- 

snych liberalnych demokracji opiera się 

na tym, iż wiele z nich podobnie jak kla- 

syczne totalitaryzmy 

tworzą prawo, które 

godzi w podstawo- 

we prawo człowie- 

ka, tj. prawo do ży- 
cia od poczęcia aż 

do naturalnej śmier- 

ci, legalizując tzw. 

aborcję. Tym samym 

demokracja wydaje 

wyrok śmierci na 

określoną kategorię 

społeczną - dzieci 

nienarodzone. W 

wielu współcze- 

snych liberalnych 

demokracjach prawo 

dopuszcza aborcję 

czyli nazywając rze- 

czy po imieniu mor- 

dowanie nienarodzonych dzieci 

(państwem, które jako pierwsze zalegali- 

zowało zabijanie nie narodzonych - już w 

1920 roku! - był Związek Sowiecki). Roz- 

szerza się grono państw wprowadzają- 

cych do swych regulacji prawnych zezwo- 

lenie na eutanazję. Są to rozwiązania czy- 

sto totalitarne. 

Szkoda, że tak mało mówi się o 

tym i pisze. Czynią to tylko nieliczni, pod- 

czas gdy większość żyje beztrosko w 

świecie iluzji i problem ten dla niej prak- 

tycznie nie istnieje. W swoim nierealnym 

świecie wszyscy podobnie myślący będą 

przebywać do momentu w którym uświa- 

damia sobie potęgę kłamstwa oraz swo- 

istej zmowy milczenia oplatającej ten i 

inne tematy. Stąd moje pewne rozgory- 

+4 

czenie, iż zaproszeni do dyskusji przez 

szacowną BBC ludzie nie wspomnieli na- 

wet w jednym zdaniu o totalitarnych od- 

chyleniach wielu współczesnych demo- 

kracji. Poprzez swój ugruntowany autory- 

tet mogliby oni prze- 

cież otworzyć oczy na 
te zjawiska wielu lu- 

dziom. Dlatego jesz- 

cze raz powtórzę, że 

państwo mieniące się 

być demokratycznym 

i jednocześnie negują- 
ce podstawowe pra- 

wa człowieka z pra- 

wem do życia od po- 

częcia do naturalnej 

śmierci ma cechy 

zbrodniczych totalita- 

ryzmów, które znamy 

z historii. I na koniec 

trochę faktów, które 

uzmysłowią skalę 

niebezpieczeństwa 

oraz  uprawomocnią 

postawioną wcześniej tezę. 

W krajach zachodnich opierano się 

przed liberalizacją przerywania ciąży aż 

do rewolucji obyczajowej lat sześćdziesią- 

tych. W Wielkiej Brytanii aborcję zalegali- 

zowano już w 1967 roku. W 1969 roku 

następuje legalizacja aborcji w Kanadzie, 

w 1973 roku w USA, w 1974 roku we 

Francji, a następnie we wszystkich krajach 

zachodnich z wyjątkiem Irlandii Zabija 

się na różne sposoby. Łyżeczkując czło- 

wieka zakrzywionym nożem, zatruwając 

solą (agonia trwa ok. godziny, a następnie 

rodzi się skurczony trupek), zasysając 

przez "odkurzacz". W Stanach Zjednoczo- 

nych obowiązuje regulacja prawna, że jak 

długo zabija się dziecko w łonie matki, to 

wszystko jest legalne. Aby więc wykonać 

ljamet    
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późną aborcję, a jej żniwo w postaci tkanek 

i części używać do celów pozytywnych, 

takich jak leczenie ludzi czy naukowe eks- 

perymenty, robi się "DNX - abortion". Pole- 

ga to na tym, że wyjmuje się całe dziecko, 

wewnątrz matki pozostawiając jedynie 

główkę nad otwartą szyjką macicy. INa- 

stępnie wbija się nożyce w tył główki, od- 

chyla to miej- 
u EZAY 

sce i wkłada a! 

pompę  ssącą, 

która wysysa 

na  zewnątrzĘ 

mózg dziecka, $BR 

zabiera się BĘ 

potrzebne czę- 

ści, a resztę 

wyrzuca. 5 

Cały 

czas udosko- 

nala się technikę zadawania śmierci. Ja-. 

pońscy naukowcy rozważają zastosowanie * 

uderzeniowej fali akustycznej do zabijania 

nie narodzonych dzieci w łonach matek 
przy bardziej zaawansowanej ciąży. 

Na zabijaniu można nieźle zarobić. 

Oblicza się, że aborterzy w samym tylko 

USA ze swego procederu czerpią kolosalne 

zyski, wynoszące ponad miliard dolarów 

rocznie. 
Według badań opublikowanych w 

brytyjskim periodyku medycznym "The 

Lancet", nienarodzony człowiek ma takie 

same reakcje biochemiczne na ból jak doro- 

sły człowiek i jeżeli na przykład zostanie 

ukłuty igłą, zaczyna wykonywać gwałtow- 

ne ruchy, oddycha z wysiłkiem i wytwarza 

hormony typowe dla bólu. 

W Polsce istnieje wiele sił społecz- 

no - politycznych, które marzą o osiągnię- 

ciu "standardów" światowych w tej dzie- 

dzinie. W 1996 roku, Sejm poprzedniej ka- 

dencji, w którym dominował postkomuni- 

harcerskie.pl 

styczny układ sił przegłosował nowelizację 

Ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży. Głosa- 

mi SLD, UP, PPS, 15 posłów UW i 11 po- 

słów PSL, wprowadzono wtedy poprawkę 

do ustawy z 1993 roku, która usuwała z 

niej deklarację o przyrodzonym prawie 
każdej 

istoty 

jludzkiej 

do życia 

od poczę- 

jcia oraz 

elimino- 
wała prze- 

pis ustana- 
wiający 

ochronę 

ZA. życia od 

poczęcia. Po tych wstępnych zabiegach 

zalegalizowano w innej części ustawy zabi- 
cie dziecka poczętego w wypadku, jeśli 
matka znajduje się w ciężkich warunkach 

życiowych lub trudnej sytuacji materialnej. 

Było to de facto wprowadzenie tzw. aborcji 

na życzenie. Nowelizacja ta zaskarżona 

została przez grupę senatorów do Trybu- 

nału Konstytucyjnego, jako niezgodna z 

Konstytucją.. W maju 1997 roku Trybunał 

Konstytucyjny wydał orzeczenie w którym 

uznał nowelizację za niezgodną z Konsty- 

tucją ponieważ narusza ona konstytucyjną 

gwarancję ochrony życia ludzkiego w każ- 
dej fazie rozwoju oraz legalizuje przerywa- 

nie ciąży bez dostatecznego usprawiedli- 

wienia ochroną innej wartości chronionej 

przez Konstytucję. Przyjęcie tego orzecze- 

nia było jedną z pierwszych decyzji nowo 

wybranego we wrześniu 1997 roku Sejmu, 

w którym przewagę zdobyły ugrupowania 

postsolidarnościowe. Trzeba mieć jednak 

świadomość, iż w momencie ponownej 
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zmiany układu sił w parlamencie, działa- 
nia na rzecz legalizacji aborcji mogą zostać 

wznowione. 
Wydarzenia te odbiły się szerokim 

echem w całej Polsce. Liczne kręgi społecz- 
ne zaczęły na niebywałą skalę organizować 

się w sprawie obrony życia. Do kancelarii 

Sejmu wpłynęło kilka milionów protestów. 

23 października 1996 roku w Warszawie 

odbyła się Narodowa Manifestacja w 
Obronie Życia i Rodziny, w której wzięło 

udział 100 000 uczestników z całego kraju 
przez wiele godzin maszerujących w mil- 

czeniu i skupieniu przez centrum stolicy. 

W tych dniach przebywał w Polsce amery- 
kański ginekolog Bernard Nathanson, któ- 
ry również opowiedział się za życiem Na 

narodowej manifestacji nie zabrakło harce- 
rzy z ZHR = u. Część z nich wchodziła w 

skład służb porządkowych,  strzegąc 

obrońców życia zwłaszcza na skrzyżowa- 

niach ulic. - Wzywamy Sejm, by przyjął 
protest Senatu i odrzucił ustawę aborcyj- 

ną - apelował dh. Przewodniczący Feliks 

Borodzik. 
To tyle jeśli chodzi o fakty. Na ko- 

niec kilka pytań. Czy system polityczny 

legalizujący takie praktyki godzące w pod- 
stawowe prawo człowieka - prawo do ży- 

cia ma charakter demokratyczny? Czy po- 
litycy podnoszący swoje ręce podczas gło- 
sowań nad legalizacją aborcji na "tak" są 

prawdziwymi demokratami? Na ile szcze- 

re, a na ile wymierzona na propagandowy 
efekt jest krytykowanie przez demokra- 

tyczną część społeczności międzynarodo- 
wej np. Chin za nie przestrzeganie praw 

człowieka? Czy demokracja może funkcjo- 

nować bez pewnego etycznego minimum 

wolnego od relatywizmu, czy jest tylko 

"zinstytucjonalizowanym relatywizmem"? 

Pytania te pozostawiam pod osobistą re- 

fleksję. 

Co roku na świecie poprzez aborcję 

zabija się 60 milionów nienarodzonych 

dzieci (dla porównania: w II wojnie świato- 

wej zginęło 50 mln. ludzi, totalitaryzm so- 

wiecki kosztował życie 60 mln ofiar). Holo- 

caust ciągle trwa. Tym razem jest to 

"prenatalny holocaust". W rzeczywistości 

"demokratycznej" wielu państw, tak jak w 

znanych z historii totalitaryzmach, giną 

niewinne istoty ludzkie. Czy słyszymy ich 

"niemy krzyk”. 
Leopold 
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* amerykański lekarz ginekolog, początko- 
wo zwolennik zabijania, znacząco przyczy- 

nił się do legalizacji aborcji w USA w 1973 
r., jest odpowiedzialny za unicestwienie 

75.000 istnień ludzkich, w tym własnego 

dziecka. W końcu lat siedemdziesiątych 

diametralni zmienił swoje poglądy i posta- 

wę: został świadkiem życia. Reżyser filmu 

dokumentalnego pt. "Niemy krzyk" poka- 

zującego przebieg procesu przerwania cią- 

ży - zabijania.  
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Niebawem - tj. 22.1 - przypada 

137 rocznica wybuchu Powstania Stycz- 

niowego. Było to wydarzenie o wielkim 

znaczeniu dla zniewolonego narodu, co 

zgodnie podkreślają historycy. Po pierw- 
sze powstanie styczniowe jako ostatnie 

powstanie narodowe jest uważane za 

przełom w sposobie pojmowania przez 

Polaków kwestii walki o niepodległość, 
czyli jest początkiem mentalnej ewolucji 

romantyzmu do pozytywizmu. Trzeba 

tu jednak zauważyć, że pomimo doko- 

nanej krytyki romantyzmu przez pozy- 

tywistów, tradycja romantyczna zako- 
rzeniła się na stałe w mentalności Pola- 

ków i została jedynie ztrywializowana 

łecznej (rewolucja 1905-07). Po drugie 

powstanie to jest ważnym przedmiotem 

toczących się również współcześnie dys- 
kusji między zwolennikami i krytykami 

zbrojnej walki o wolność w XIX wieku. 

Swoje zdanie na temat sensowności tego 

powstania, komentując w ten sposób 

całość polityki romantyków i konserwa- 
tystów (zwolenników współpracy z ca- 
rem), chciałbym przedstawić za pomocą 

szkicu postaw i dokonań dwóch ówcze- 

snych mężów stanu, których los posta- 
wił po przeciwnych stronach barykady. 
Romuald Traugutt 

Urodził się w 1826 roku w rodzi- 

nie ziemiańskiej, na pograniczu Podlasia 

i Polesia. Jako dziecko odznaczał się po- 
nad przeciętną inteligencją. Uczęszczał 

do gimnazjum w Świsłoczu, które ukoń- 

czył ze złotym medalem. Po ukończeniu 
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szkoły Romuald Traugutt obrał karierę 

wojskową. Kształcił się w Wojskowej 
Szkole Inżynierskiej w Żelechowie. Były 

to ostatnie szczęśliwe lata w jego życiu. 

Dalsza część życiowego szlaku, tego nie- 

tuzinkowego człowieka i dowódcy, zna- 
czona była wojną i cierpieniem. 

W 1849 roku Traugutt brał udział 

w tłumieniu powstania na Węgrzech, 

służąc w armii rosyjskiej. Po powrocie z 
Węgier ożenił się, a następnie wyruszył 

na wojnę krymską (1856). Jako oficer 

Traugutt odznaczał się opanowaniem i 

* zimną krwią, wrodzoną zdołnością szyb- 

kiej koncentracji myśli, błyskawicznym 

„ działaniem. Jego zasługi oddane Rosji 
dla potrzeb nowych ideałów walki spo- ' podczas tej wojny sprawiły, że zyskał 

uznanie w cesarskiej armii. Po wojnie 

krymskiej Trauguttowi wróżono błysko- 

tliwą karierę wojskową, niestety los oka- 

zał się dla niego okrutny. Zmarła jego 
żona i dwoje dzieci. Załamany utratą 
bliskich Romuald Traugutt wystąpił z 

armii w stopniu podpułkownika. Oże- 

niwszy się powtórnie, osiadł na ziemi w 

rodzinnych stronach. 

Traugutt był związany z ugrupo- 
waniem ”białych” i nie popierał radyka|- 

nych dążeń rewolucyjnych, reprezento- 

wanych przez frakcję "czerwonych”. W 

momencie wybuchu Powstania Stycz- 
niowego nie włączył się do walki, zbroj- 

nej. Do powstania przyłączył się dopiero 

w kwietniu 1863 roku, obejmując do- 

wództwo oddziału w powiecie kobryń- 
skim. Na czele tej jednostki Traugutt od- 
niósł dwa znaczące zwycięstwa nad woj- 
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skami rosyjskimi, po czym jego oddział 
został rozbity przez gen. Eggera. Po tej 

porażce Traugutt szybko zebrał nowy 

oddział i ruszył w pińskie, gdzie stoczył 

cztery potyczki. Wyczerpany głodem, 
chorobą i trudami wyprawy, rozpuścił 

oddział i udał się na odpoczynek do Eli- 
zy Orzeszkowej. 

14.VII.1863 roku Rząd Narodowy 

mianował Traugutta generałem i wydał 
mu polecenie wyjazdu za granicę Króle- 

stwa, w celu zorientowania się w możli- 

wościach pomocy dla powstania. 

W październiku 1863 roku Traugutt 
wrócił do kraju. Zastał wtedy sytuację 
świadczącą o narastającym rozprężeniu i 

upadku autorytetu władz powstańczych. 
17 października usunął rząd i objął dyk- 

taturę. Aby podtrzymać powstanie, nale- 
żało dotrwać do wiosny i zorganizować 

regularna armię. Traugutt odbudował 
centralne i terenowe organa władz po- 
wstańczych. Luźne, małe, zdyscyplino- 

wane oddziały partyzanckie nakazał łą- 

czyć w większe jednostki — pułki, dywi- 
zje, korpusy. Wprowadził jednolitą orga- 

nizację sił zbrojnych w całym kraju, czy- 
nił również przygotowania do urucho- 

mienia pospolitego ruszenia chłopskie- 

go. Zawarł układ z rewolucyjnym Komi- 

tetem Narodowym Węgier, zabiegał tak- 

że o pomoc Garibaldiego. 
Niestety wprowadzone przez 

Traugutta reformy były spóźnione i gdy 
trzytysięczna armia rosyjska pacyfiko- 

wała kraj, ludność zaczęła odwracać się 

od dyktatora. Wkrótce został on osamot- 

niony, ale mimo to trwał nieugięcie na 
straconej pozycji. 11 kwietnia 1864 roku 

Rosjanie aresztowali Traugutta i po czte- 

romiesięcznym śledztwie skazali go na 

śmierć. 5 sierpnia wraz z najbliższymi 
współpracownikami (Romanem Krajew- 
skim, Józefem Toczyńskim, Romanem 

Żulińskim i Janem Jeziorańskim) został 
powieszony na stokach cytadeli. 

Romuald Traugutt jest przykła- 

dem człowieka, który na swoje barki 

wziął odpowiedzialność za nierozważne 
kroki romantycznych rewolucjonistów. 

Nie jest bowiem czynem godnym boha- 

tera ogłoszenie manifestu i podburzenie 

umęczonych i zdesperowanych ludzi, 

lecz gdy trzeba było realnie zmierzyć się 
z silniejszym przeciwnikiem, ci sami 

przywódcy ludu *umywali ręce”. Wtedy 

zjawił się Romuald Traugutt i wziął na 

swe barki ciężar dowodzenia powsta- 

niem, nie mającym większych szans na 

powodzenie. Chyba właśnie za to jest 

obecnie kandydatem na ołtarze. 

Margrabia Aleksander Wielopolski 

Urodził się w roku 1803, był 

uczestnikiem Powstania Listopadowego. 

W 1846 roku pod wrażeniem okrucień- 

stwa rabacji galicyjskiej opublikował w 
Paryżu bardzo ostry w tonie list otwarty 

do kanclerza Austrii Klemensa Metterni- 

cha, , obarczając władzę austriacką całą 

winą za rzeź galicyjską. W swoich dob- 

rach (tzw. ordynacji myszkowskiej) pró- 

bował wprowadzić system czynszowy w 

miejsce pańszczyzny. Na przełomie lat 

1861/62 przedłożył carowi Aleksandro- 
uzrż TI — 

cenie Królestwu oświaty i autonomii i tą 

drogą pozyskanie Połaków. W swych 
dalekosiężnych planach myślał o ode- 
braniu przez Rosję zaborów pruskiego i 

austriackiego i odbudowaniu autono-  
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micznego państwa polskiego pod ber- 

łem cara. Jak pisze Ksawery Pruszyński 

"Jakież plan działania powziąć mógł 

człowiek, który wiedział, że na pomoc 

Zachodu liczyć nie można, na siły na- 

szej armii nie sposób, drogę rewolucji 
ludowej odrzucał, a z tym wszystkim 

nie mógł stanąć przed narodem i otwar- 

cie wypowiedzieć nurtujących go 
obaw? Pozostało zbliżenie do celu bez 

odkrywania kart”. I to zbliżenie do celu 

udawało mu się osiągnąć dzięki racjo- 
nalizmowi, potężnej indywidualności, a 

także logice swych poczynań. Te cechy 

sprawiły, że przekonał cara do liberali- 
zacji polityki, która od tej pory zmierza- 

ła w kierunku rozwoju ekonomicznego, 

kulturalnego i umysłowego w. Króle- 

stwie. Przeprowadził polonizację admi- 
nistracji, samorządu, a przede wszyst- 

kim oświaty. Stworzył Uniwersytet w 

Warszawie pod nazwą Szkoły Głównej 

oraz Instytut Politechniczny w Puła- 
wach. Podniósł liczbę gimnazjów z 

siedmiu do trzynastu i założył pięć 

szkół pedagogicznych. Ilość szkół po- 
wszechnych pomnożył niemal trzykrot- 
nie osiągając liczbę trzech tysięcy. Kto 

pamięta z jakim mozołem przebiegało 

zakładanie tysiąca szkół na 

"Tysiąclecie", ten zrozumie ja- 

kim dziełem było utworzenie i finanso- 

wanie tych szkół wówczas w ciągu 

dwóch lat. Poza tym Wielopolski utwo- 
rzył szeroki system samorządu i decen- 

tralizacji, wprowadził równouprawnie- 

nie Żydów, wprowadził dekret o oczyn- 
szowieniu chłopów. 

Największą tragedią Wielopol- 

skiego było to, że nie miał on żadnego 
poparcia w społeczeństwie. Nawet 
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"biali" byli mu przeciwni, gdyż rozwią- 
zał on ich Towarzystwo Rolnicze i Dele- 

gację Miejską. Wielopolski panicznie bał 

się wszelkiej aktywności niepodległo- 

ściowej Polaków, szczególnie manife- 

stacji, które starał się tłumić, gdyż mo- 

gły doprowadzić do odwrócenia ko- 

rzystnej koniunktury i zniszczenia dzie- 

ła reform przez cara. Chcąc nie dopu- 
ścić do wybuchu powstania, ogłosił 6. 

X.1862 r. pobór nadzwyczajny do woj- 

ska. Ten plan się nie powiódł, przyspie- 
szył bowiem tylko wybuch powstania. 

Jednocześnie wzrosła nienawiść narodu 

do margrabiego. W obliczu niechybnej 
śmierci , gdyż zamachy na jego życie 

bez przerwy się mnożyły, Wielopolski 
wyemigrował z kraju. I oto gdy wyjeż- 

dżał 14 lipca 1863 roku, na dworcu na 

widok znienawidzonego człowieka wy- 

ż zywanego od zdrajców, szkalowanego 

bezkarnie, ogłoszonego z rodziną za 

wyjętego spod prawa, publiczność pol- 

ska poodkrywała głowy i żegnała go 

wśród oznak szacunku. Zmarł w 1877 

roku w Dreźnie. 

O ile Traugutt był i jest postacią 
gloryfikowaną przez historyków 

wszystkich następnych pokołeń, nawet 

próbuje się wynieść go na ołtarze, o tyle 
na Wielopolskim nie pozostawiono su- 
chej nitki. Jest on krytykowany przez 

wszystkich kontynuatorów historiogra- 

fii zapoczątkowanej przez Lelewela, 
czyli historiografii bezkrytycznie uświę- 

cającej wszystko co narodowe, po- 

wsłańcze, honorowe i uczuciowe, po- 

zbawione pragmatyzmu i rozsądnego 

planu działań. To między innymi Jerzy 

Łojek, historyk zaciekle broniący idei 

walki zbrojnej zarzuca Wielopolskiemu 

to, że jego intencje szły tylko po linii cia- 
snych interesów klasowych. Argument 

ten można bardzo łatwo obalić, gdyż nie 

ma on podstaw faktycznych. To przecież 
margabia przeprowadził dekret o oczyn- 

szowieniu chłopów. W jego najbliższym 
otoczeniu nie było ani jednego magnata, 

nie poparł go żaden ród, jedynie Tomasz 
Potocki. Faktem natomiast jest, że pro- 

gram Wielopolskiego był sprzeczny i 

rozbieżny z ówczesnymi ambicjami i dą- 

żeniami narodu. Czy jednak to, że 

współcześni mu widzieli w czym innym 

ratunek dla Polski jest wystarczającym 

argumentem dyskredytującym jego 

działanie. Wydaje mi się, że nie, gdyż 

polityk ma obowiązek przede wszyst- 

kim nie dopuścić do klęski oraz rozwijać 

społeczeństwo tak by zapewnić mu 
trwałość i postęp w przyszłości. Często 

musi postępować wbrew woli ludu, któ- 

ry raczej działa emocjonalnie i sponta- 

nicznie, a nie w porządnie pojętym inte- 

resie wspólnym. 

Podsumowując: to co zrobił Wie- 

lopolski było maksymalnym wykorzy- 
staniem koniunktury , w tym czasie to 

było wszystko, co można było osiągnąć 

dla ratowania resztek państwa. Powstań- 
cy zrujnowali dzieło margrabiego, po- 

grzebali ostatek szans. 

Drodzy Czytelnicy. Przedstawi- 
łem Wam te dwie postacie, gdyż byli to 
ludzie, którzy nie żywili siebie i innych 
mrzonkami i złudzeniami, którzy nic nie 

manifestowali sobą, lecz gdy trzeba było 

potrafili wziąć na siebie bagaż odpowie- 

dzialności, potrafili wypić kielich gory- 

czy gdy inni się tego wzbraniali. 

W dzisiejszych czasach często wpadamy 

+ 
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w sidła demagogów i populistów, którzy 
używając pięknych i górnolotnych słów 
przyciągają nas swą agresywną fanfaro- 

nadą, dając nam nadzieję, a gdy trzeba 

konkretnie i w realnym świecie prze- 

zwyciężyć jakiś problem, wycofują się. 

Jak określił to premier Balcerowicz: 

"Grają na najniższych ludzkich uczu- 

ciach”, lecz nie czują się odpowiedzialni. 

Prawdziwa cnota natomiast nie znosi 

szumu wokół siebie, jest cicha i niedo- 

strzegalna, skupia się na pracy w brutal- 

nym i realnym świecie. Właśnie tu, w 

brudnym świecie polityki, gdzie granica 

między złem a dobrem jest coraz mniej 

widoczna, sprawdza się prawdziwa cno- 

ta. Czasami bowiem trzeba iść na kom- 

promis, na ustępstwo, zrobić coś wbrew 

samemu sobie by coś ocalić. 

Chciałbym życzyć wszystkim 

Czytelnikom i samemu sobie, byśmy w 

nowym roku, a potem w nowym stule- 

ciu potrafili oceniać ludzi według czy- 

nów, nie według szczytnych intencji. 

Dobrymi chęciami przecież piekło jest 

wybrukowane. 

Mariusz Frączyk 

jare  



  

Madame 
Bardzo często zanim zdołamy 

przeczytać jakiś utwór, skażeni jesteśmy 

różnymi stereotypami na jego temat. 

Gdy sięgałam po „Madame” Antoniego 

Libery nie miałam zielonego pojęcia ani 
o książce, ani o jej autorze. Były wakacje, 

świeciło słońce, a w perspektywie ryso- 

wał się cały dzień pełen błogiego nierób- 

stwa.... Znakomita grafika Picassa przy- 

ciągała wzrok, a fakt, iż książka otrzy- 

mała I nagrodę w konkursie wydawnic- 

twa „Znak” wskazywał na to, że spędzę 

dzień na miłej lekturze. Wygodnie usa- 

dowiwszy się w fotelu zaczęłam czytać 

i... świat przestał dla mnie istnieć. Książ- 

ka pochłonęła mnie do tego stopnia, że; 
rodzina wyrywała mi ją z rąk, z trudem 

namawiając na przerwanie lektury w 

trakcie posiłków! 

„Madame” niewątpliwie należy 

do utworów, które pochłania się jednym 
tchem. Dlaczego? Odpowiedź na to py- 
tanie jest nie tyle trudna, ile złożona - na 

klimat powieści składa się bowiem wie- 

le czynników. Przede wszystkim od razu 

rzuca się w oczy fakt, iż w utworze tym 

bardzo ważna jest forma - jest to zasługa 

fascynacji Antoniego Libery Samuelem 
Beckettem ( Libera jest przede wszyst- 

kim tłumaczem i reżyserem, 

„beckettologiem”, a „Madame” to jego 

późny debiut literacki). Becket był osobi- 

stym sekretarzem Joyce'a, który w dzie- 

łach swych realizował pogląd, że „Treść 

jest formą, forma treścią”. Wpływ tego 

spojrzenia w „Madame” Antoniego Li- 
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bery jest wyraźnie widoczny. Przede 

wszystkim konstrukcja jest prosta, lecz 

jednocześnie oryginalna. Opiera się na 

dwóch zdaniach-klamrach, pierw- 

szym: „Przez wiele lat myślałem, że uro- 

dziłem się za późno” i ostatnim: „I wte- 

dy pomyślałem, że nie urodziłem się za 

późno”. W tak wyznaczone ramy autor 

wpisuje historię, która tłumaczy zmiany 

zdania narratora. Pomysł klamry spra- 

wia, że książka jest przejrzysta w treści - 

paradoksalnie! - dzięki Formie. 

Bardzo duży wpływ na charak- 

ter „Madame” ma również niezwykle 

żywy .język. Nieczęsto można spotkać 

książki tak dopracowane pod względem 

stylu i napisane piękną polszczyzną. 

Libera nie stroni od dygresji, cytatów, 

nawiązań do literatury - Conrada, Rac- 

ine'a, Schopenhauera, Becketta. Specy- 

ficzny „smaczek” nadają książce zwroty 

w języku francuskim (szczególnie pod- 

czas pełnych napięcia: dwuznaczności 

rozmów bohatera z tytułową Madame la 

Directvice). Jednocześnie nie brak lekko- 

ści i neutralności, a nawet języka potocz- 

nego, dzięki czemu sytuacje - choćby 

najbardziej nieprawdopodobne i nie- 
zwykłe - wydają się prawdziwe. 

Słowo w tej książce ma w ogóle 

duże znaczenie - posiada moc sprawczą, 

to ono było na początku i Ciałem się sta- 

ło, za pomocą Słowa narrator buduje 

swój świat. Rozmowy pełne są ukrytego 

napięcia - każde wypowiedziane przez 

Madame zdanie jest istotne, znaczące 
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jest, w jakim języku zostało powiedzia- 

ne. Wszystko to wpływa na specyficzny 
charakter książki. 

Jednocześnie jednak „Madame 

przesiąknięta jest realizmem PRL-u. To 

ironiczny obraz schyłku lat 60. Libera w 

mistrzowski sposób uchwycił liczne pa- 

radoksy ówczesnego życia, przejawiają- 
ce się zarówno w szczegółach, jak i 
przedstawionych sytuacjach. Jest poczu- 

cie bezsilności wobec głupoty urzędni- 

ków, upokorzenia podczas wyjazdu na 

sympozjum w towarzystwie 

„opiekuna”, piętrzące się za każdym ra- 

zem góry trudności i problemów, sposo- 

by ich omijania... Są też dobiegające zza 

drzwi pokoju szumy i trzaski Radia Wol- 

na Europa, cenzura przedstawienia te- 

atralnego, wzorowa praca córki podpuł- 

kownika wojsk lotnictwa („naprzód (...) 

akcent patriotyczny, następnie (...) inter- 

nacjonalistyczny, dalej (...) polityczny - 

zrównoważenie owej daniny potężnym 
przykładem z niewyczerpalnego skarbca 
wielkiej nauki rosyjskiej - wreszcie hoł- 
downicze peany na cześć nauki i techni- 

ki bratniego Kraju Rad, ojczyzny proleta- 
riatu przodującego ustroju”), problemy z 

wyjazdem za granicę, inwigilacja SB... A 

wśród tego wszystkiego - La Belle Victo- 

ire, Madame, uosobienie kultury zacho- 

du. Kontrast ten w znakomity sposób 

uwypukla bariery między piękną, tajem- 

niczą panią profesor a zafascynowanym 

nią uczniem. Zderzenie dwóch światów 

powoduje, że główny bohater widzi sza- 

rość, brutalność swego życia. Jednocze- 

śnie buntuje się - stara się prawdziwie 

żyć wbrew przeczuciu, że dobre czasy 

już minęły, że urodził się za późno, że 
życie jest stłamszone i bezbarwne. 

y 
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Dla autora „Madame” najważniej- 

szym tematem jest właśnie to „stawanie 

się kultury, przechodzenie życia w sztu- 

kę, rzeczywistości w Mit”. Książka jest „, 

ironicznym portretem artysty z czasów 

młodości”, to „opowieść o potrzebie ma- 

rzenia, o wierze w siłę Słowa i o naturze 

mitu”, choć głównym wątkiem jest fa- 

scynacja tajemnicą Madame. Powieść 

opiera się na niezwykle żywej i ciekawej 
akcji - tak misternie zbudowanej, że nie 

można oderwać się od lektury. Monologi 

wewnętrzne, rozważania czy też naj- 

prostsze historie opowiadane przez nar- 

ratora charakteryzują się takim samym 

napięciem dramatycznym jak dialogi i 

ścisła akcja. „Madame” cały czas trzyma 
w napięciu, nie dając chwili wytchnie- 

nia, a znakomite poczucie humoru auto 

ra sprawia, że bawi nas zarówno ko- 

mizm sytuacyjny, jak i słowny. Jednak 

mamy też do czynienia z fragmentami 

bardziej poważnymi. Dlatego powstać 

może pytanie, czy „Madame” to książka 

w stylu seria czy buffo? Taki był właśnie 

tytuł spotkania z Antonim Liberą. Au- 

tor „Madame” opowiadał o genezie swe- 

go debiutu, o pracy nad książką, prze- 

czytał też jeden fragment seria i jeden 

buffo. Nie można więc jednoznacznie 

odpowiedzieć na pytanie zawarte w ty- 

tule spotkania. Świadczy to chyba o 

wielkości dzieła, które w znakomity spo- 

sób łączy elementy poważne i komiczne. 

Dzięki temu, a także dzięki wielu czyn- 

nikom składającym się na klimat książ- 

ki „Madame” jest utworem niezwykle 

ciekawym, barwnym i... niepowtarza|- 

nym. 

Zuzanna Pytel 

JENIE  
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ZHR — twierdza sprawiedliwości? 

(Artykuł - głos w dyskusji wywołany przez 

Tomka Napierałę) 

Długo zastanawiałem się, czy mam 

przyjąć zaproszenie Tomka do dyskusji? 
Czy mam prawo zabierać głos? Wobec, jak 

na razie, braku odzewu przez osoby, do 

których autor kierował swoje przemyślenia, 
zdecydowałem się na wydanie głosu "z 

trumny”. Cieszy mnie fakt, iż Tomek poru- 
sza tak ważne a zarazem niezwykle trudne 

dla ZHR-u, dla harcerstwa w ogóle, tematy i 

rzeczywiście dyskusja jest jak najbardziej 

wskazana, jeśli nie wręcz konieczna. Ja, były 

instruktor, przez niektórych uważany za 

outsidera, postaram się przedstawić swoją 

ocenę sytuacji, człowieka już z zewnątrz. 

Jakoś tak się ciekawie złożyło, że całkiem; 
niedawno podczas wyjazdu z przyjaciółmi, 

zarówno czynnyrmni instruktorami jak i już 

nie zaangażowanymi, na dodatek nie tylko 

z ZHR, podejmowaliśmy dyskusje nad pro- 
blemami harcerstwa w Polsce. W niniej- 

szym artykule przedstawię kilka proble- 

mów-zagadnień ujmując je w pytania 

(niekiedy pozwalając sobie na własną oce- 

nę), z zamierzeniem by pobudziły tych, któ- 

rzy jeszcze nie są jeszcze znużeni myśle- 

niem, by Was wzburzyły, zaintrygowały, 

pobudziły intelektualnie. 
Dlaczego po dziesięciu latach istnie- 

nia organizacji w retoryce nadal dominuje 

przeciwstawianie ZHR - ZHP? Czy młodzi 

instruktorzy nabyli się kompleksu? Co jakoś 

wyczułem także w artykułach Tomka. Prze- 

cież trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, że 

obecne ZHP nie jest tym, od którego odcinał 
się powstający ZHR!!! Tak samo, jak wg mo- 

jej oceny, obecny ZHR nie jest już tą samą 

organizacją, którą był w 1989 roku. Jest to 

oczywiste, upłynęło dziesięć lat, jednak czy 

akcenty rozłożone są tak samo, czy priory- 
tetem są wartości sprzed 10lat? Nie wszyscy 

chcą to zauważyć, a to jest faktem. Nie będą 

kończył zdaniem, że o faktach się nie dys- 

kutuje, ponieważ wiem, że niektórzy zarzu- 

cą mi, że w bratniej organizacji nadal rządzi 

*zethapowski beton”. A może podobnie 

należałoby nazwać niektórych "radykałów" 

z ZHR? 
Daleko posunięte i myślę (na 

szczęście), nie do końca prawdziwe jest 

stwierdzenie, że Połacy mają problemy z 

rozliczaniem swojej przeszłości, jednak ta- 
kie przekonanie co rusz lęgnie się w mojej 

głowie. Zastanawiając się nad "widmem" 
ZHP wiszącym nad "jedynie słuszną” orga- 

nizacją widzę, że sprawa rozliczeń, a co się 

z tym wiąże jasności i jednoznaczności sytu- 

acji, nie jest naszą narodową zaletą. Piekiel- 
nie nie lubię ludzi dobrych, którzy obnoszą 

się z tym, że są dobrzy, a przez to lepsi od 

drugich (w zasadzie jest to jednoznaczne z 

parafrazą zdania - patrz Folwark zwierzęcy — 
"wszyscy są równi ale niektórzy są równiej- 

si”). Czy takie przekonanie nie jest repre- 

zentowane przez niektórych wychowaw- 

ców w ZHR? (Nie zadam już otwarcie pyta- 
nia czy jest to zgodne z Prawem Harcer- 

skim). 

Mój pierwszy drużynowy wpoił we 

mnie przekonanie, że w ZHR najważniejszy 

jest drużynowy. Niestety muszę stwierdzić, 
że w momencie wyjścia poza drużynę, bar- 

dzo się zadziwiłem, gdy przekonałem się, 
że wygląda to nieco inaczej. Czy w tym 

względzie coś się zmieniło? (Z moich ob- 
serwacji wynika, że nie). Czy organizacja 

nie jest przerośnięta strukturalnie? (Wg 

mnie tak i to bardzo - biorąc pod uwagę 

Y 
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obecne warunki i możliwo- 

ści). Czy instruktorzy pia- 
stujący funkcje w hufcach, 

chorągwiach, okręgu nie 

uważają się za najważniej- 

szą część związku? (Na to 

pytanie niech odpowiedzą 

jego adresaci, nie mnie ich sądzić). Czy wpi- 

sywanie instruktorów, chcących jeszcze coś 

robić, choćby dla środowiska czy drużyny, 

na listę rezerwy bez powiadomienia zainte- 

resowanych jest w porządku? (Znam osobę 

tak potraktowaną, więc nie jestem goło- 

słowny). Jak to wszystko wpływa na mło- 

dych instruktorów, przyszłość ZHR-u, 

Tomku? Czy to umacnia przekonanie do 

działania, podejmowania trudu prowadze- 

nia drużyny? O to proponuję zapytać sa- 

mych drużynowych, bo przecież to oni są 

najważniejsi!!! Czy z ich głosem jeszcze się 

ktoś liczy? Wiem, że są bardzo dobrzy, 

wręcz wspaniali, instruktorzy, którzy słu- 

chają głosu płynącego "z dołu” jednak jest 

ich niewielu i sami czasami muszą stać w 

opozycji (cóż za paradoks) do 

mentarza). Analizując powiedzenie, że mo- 

wa jest złotem, można dojść do przekonania, 

że ten kto milczy może usłyszeć nawet 

szept. Warto o tym pamiętać 

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną 

sprawę, w której muszę przyznać nie jestem 

zorientowany, dlatego tylko ją zasygnalizu- 

ję. Chodzi o sprawę dyskusji właśnie nad 

ZHR-em i jego przyszłością - wartościami, 

ideami, metodami, wyzwaniami stojącymi 

przed instruktorami. Do czegoś takiego za- 

chęca nas Tomek i to dowodzi jego daleko- 

wzroczności, zaangażowania w sprawy 

związku, za który czuje się odpowiedzialny 

Jednak by to odniosło pozytywny skutek i 

konkretne efekty dla całego ZHR-u nie mo- 

że to tylko przybrać formy polemiki i roz- 

ważań w lokalnym czasopiśmie. Sprawę tę 

poruszyłem inspirowany rozmowami Z to- 
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warzyszem mych studiów, instruktorem 

ZHP, bardzo zaangażowanym w Ruch 

"Całym Życiem”. Jest to inicjatywa mło 

dych, ambitnych instruktorów, którzy rozu- 

mieją harcerstwo tak samo, jak Wy, czytają- 

cy te słowa. Jeśli można tak to określić, a jest 

to moje określenie, wprowadzić nową ja- 

kość (a może raczej do niej wrócić), odczy- 

tać na nowo, to co stanowi o istocie harcer- 

stwa, wejść ponownie na wyżyny, uwzględ- 

niając wymagania dzisiejszych czasów 

Ruch skupia coraz większe rzesze instrukto- 

rów i ma coraz większy wpływ na to co 

dzieje się w ich organizacji. Deklaracja ide- 

owa Ruchu i materiały opracowywane w 

toku pracy są bardzo ciekawe - miałem 

możliwość ich przestudiowania. Mam na 

dzieję, że już niedługo (tzn. po naszej sesji) 

czytelnicy Harmelu będą mogli zapoznać 

się lepiej z Ruchem "Całym życiem”. Może 

coś podobnego potrzebne jest ZHR-owi u 

progu nowych czasów? 

By się rozwijać nie wystarczy kon- 

serwować wypracowany uprzednio porzą- 

dek rzeczy. Idee i wartości (także harcer- 

skie), ze swej natury, wymagają nieustanne 

go "pochylania się” nad nimi, rozważania, 

dyskusji. Zwraca na to uwagę Josć Ortega y 

Gasset w książce Bunt mas, pisząc w odnie- 

sieniu do społeczeństwa i cywilizacji - 

"Cywilizacja nie jest czymś zastanym, nie 

istnieje sama przez się. Jest tworem - a za- 

tem wymaga istnienia twórcy czy rzemieśl- 

nika. Jeśli chce Pan korzystać z owoców 

cywilizacji, ale nie będzie Pan dbał o jej 

utrzymanie..., to bardzo się Pan rozczaruje! 

W dwóch wypadkach na trzy znajdzie się 

Pan nagle bez cywilizacji.” (Josć Ortega y 

Gasset, Bunt mas, s.88, Warszawa 1995). 

Przeciwnikom wszelkich dyskusji ku prze- 

strodze, zaangażowanym ku pokrzepieniu - 

dedykuję. 

Paweł Kurosz  



  

  

STANISŁAW MACKIEWICZ 

Lata nadziei 
17 września 1939r. 

5 lipca 1945r. 

Większość książek opowiada- 

jących o przeszłości, z którymi miałem 
styczność, mimo że poruszała interesu- 

jące tematy, była albo bezbarwna albo 
po prostu nudna. Zdarzają się jednak 

tytuły, które co prawda nie aspirują do 
miana naukowych monografii ale są 
interesujące ze względu na sam sposób 

ich napisania. Taką pozycją są według 

mnie "Lata nadziei" a atrakcyjność tej 
książki wiąże się nierozerwalnie z po- 

stacią autora. 

Spod znaku Pogoni 

Stanisław Mackiewicz (Cat) po- 

tomek szlachty Wielkiego Księstwa Li- 

tewskiego urodził się w ostatniej deka- 

dzie XIX wieku w Petersburgu. Kresowe 

pochodzenie miało decydujący wpływ 
na jego późniejsze zainteresowanie 

przede wszystkim problematyką 

wschodnią. Jako student prawa brał 

udział w wojnie polsko bolszewickiej, a 
potem przez całe dwudziestolecie rnię- 
dzywojenne był naczelnym konserwa- 
tywnego wileńskiego "Słowa". W okre- 

sie tym, był jednocześnie posłem na 

Sejm, popierającym politykę Piłsudskie- 

go. Po jego śmierci przeszedł do czynnej 

opozycji w stosunku do sfer rządzących, 
co spowodowało jego uwięzienie w Be- 
rezie Kartuzkiej. Gdy wybuchła wojna, 
razem z rządem przedostał się najpierw 
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do Francji a później do Wielkiej Brytanii, 

gdzie ostro krytykował politykę rządów 

Sikorskiego a potem Mikołajczyka. 

Zwieńczeniem politycznej kariery Mac- 

kiewicza było pełnienie funkcji premiera 
rządu na emigracji w latach '54 - '55. 

Wkrótce potem, ten niespokojny duch i 
dociekliwy dziennikarz, powrócił do ko- 
munistycznej Polski gdzie pozostał do 

swojej śmierci w 1966 r. 

Niezwykłość i barwność osobo- 

wości Cata ma bezpośrednie przełożenie 
na charakter jego książek. Chociaż bo- 
wiem, -głównym celem autora "Lat na- 

dziei” było, jak sam pisał, 

"przedstawienie sprawy polskiej pod- 
*' czas wojny” oraz opisanie "historii na- 

szego rządu na emigracji”, to jednak 

książka ta różni w zasadniczy sposób od 

innych pozycji dotyczących tej proble- 
matyki, które miałem możność przeczy- 

tać. Z pewnością wpływ na to ma fakt, iż 

Mackiewicz nie był sensu stricte history- 

kiem ale przede wszystkim dziennika- 
rzem i publicystą. Ważne są także oko- 

liczności powstania tej książki. Została 
ona napisana właściwie "na gorąco”, 

tzn. tuż po zakończeniu wojny, gdy 

ostrza krytyki nie dążył jeszcze stępić 

czas. 

Mackiewicz i romantycy h 

W dobie romantyzmu szczegól- 

ną renomą wśród twórców cieszył się 

poemat dygresyjny. Mimo, iż jest to ga- 

tunek fabularny, to jednak owa fabuła 

nie pełni w nim wiodącej roli, stanowiąc 
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jedynie rodzaj odskoczni dla narratora, 

do wypowiadania różnorodnych reflek- 

sji, często zupełnie niezależnych wzglę- 

dem zasadniczego tematu. Właśnie sko- 

jarzenia z tym, jakże odległym dla X%X-to 

wiecznego publicysty, gatunkiem nasu- 

nęły mi się po przeczytaniu książki Cata. 

Nie chodzi tu oczywiście o to bym pró- 

bował sklasyfikować „Lata nadziei” jako 

poemat dygresyjny (co byłoby nieco ab- 

surdałne), ale o ukazanie niezwykłości 

wewnętrznej budowy i sposobu wypo- 

wiedzi narratora. Jakkolwiek bowiem 

tematyka książki dotyczy określonej pr 

blematyki historycznej (patrz: wcześniej- 

sze cytaty) to opisywane wydarzenia 

stają się dla Mackiewicza okazją do wy- 

powiadania myśli o charakterze uriwer- 

salnym. W ten sposób przybliża on me- 

chanizmy rządzące światową polityką 

(cofając się w tym celu nieraz parę wie- 

ków wstecz), czy choćby dzieli się swo- 

imi spostrzeżeniami dotyczącymi naro- 

dowych cech Połaków, Anglików, Niem- 

ców. Niejednokrotnie autor zostawia na 

chwilę zdarzenia własnemu biegowi, 

zajmując się sprawami istotnymi z punk- 

tu widzenia publicysty — przytacza ade- 

kwatne do chwili anegdoty, rysuje po- 

staci połityków i dziennikarzy - znako- 

micie uzupełniając w ten sposób obraz 

rzeczywistości emigracyjnej. Zdarza się 

także parę razy, iż wykorzystuje łamy 

książki do osobistych sporów czy też 

odpierania ataków swoich przeciwni- 
ków politycznych (np. „rozprawia się” z 

Mikołajczykiem we fragmencie o jego 
locie do Moskwy). Jednak właśnie to po- 

łączenie stylu publicysty (komentarze i 
subiektywne oceny) ze stylem historyka, 

owej żywiołowości Mackiewicza z nie- 

zwykłą przenikliwością jego wypowie- 

dzi, jest największym atutem tej książki. 

Polska — towar na sprzedaż 
Pisząc o tym tragicznym w dzie- 

jach Europy okresie, jakim była II wojna 

światowa, Cat nie sili się na maksymalny 

obiektywizm. Przeciwnie, opisuje tamte 

wydarzenie takimi, jakimi je, jako naocz- 

ny świadek, widział i oceniał. Analizując 

sytuację pomiędzy rokiem '39 a '45 sta- 

wia szereg ciekawych tez, popartych lo- 
giczną argumentacją. 

Genezy Il wojny dopatruje się 

Mackiewicz w dwóch przyczynach. 

Pierwszą była „obawa Anglii przed su- 
premacją Niemiec oraz obawa Niemiec 

przed angielskim okrążeniem”. Sprzeci- 

wia się w ten sposób pogiądowi, iż to 

uprawiające agresywną politykę Niemcy 

napadły na pacyfistycznie nastawione 

mocarstwa zachodnie (ich taktyka w 

sposób nieunikniony doprowadziła do 

konfrontacji z Anglią). Drugim powa 

dem była Rosja, która za cel swojej poli- 

tyki zagranicznej stawiała sobie osłabia- 

nie krajów Europy zachodniej, zarówno 

demokratycznych, jak i faszystowskich 

(preludium była wojna domowa w Hisz- 

panii). 

Szybki upadek Polski w obliczu 

napaści z zachodu jak i wschodu, był w 

dużej mierze zasługą miernych oraz za- 

dufanych w sobie polityków i wojsko- 

wych (z Rydzem-Śmigłym na czele), 

którzy dywizjom pancernym chcieli 

przeciwstawić „wysokie morale naro- 

du”, a którzy pozawierali sojusze nie 

dające nam żadnych gwarancji bezpie- 

czeństwa. Za najbardziej niekorzystne 

dla nas autor uznaje porozumienie z An-  
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glią, gdyż Brytyjczycy w ten sposób ,, 
całą złość Hitlera” i pierwszy impet 

Wehrmachtu skierowali na Polskę. Od- 

rzuca w ten sposób tezę, iż wojna wybu- 
chła w obronie Rzeczypospolitej mocno 

podkreślając fakt, że „nie my Anglię, 

lecz Anglia nas wprowadziła do wojny z 
Niemcami”. 

Co do założeń polityki angiel- 
skiej podczas wojny, Cat nie ma naj- 
mniejszych złudzeń uważając, iż głów- 
nym jej celem było przeciągnięcie na 
swoją stronę ZSRR za cenę sprzedania jej 

Europy Środkowej. Churchili dobrze 
wiedział, iż Anglia bez pomocy amery- 

kańskiego przemysłu oraz radzieckich 
dywizji wojny z Hitlerem wygrać nie 
była w stanie. Skierowanie uwagi Sowie- 
tów na obszar środkowoeuropejski mia- 
ło też na celu zapobieżenie ich przyszłej 
ekspansji na Bliskim i Dalekim Wscho- : 
dzie, gdzie leżały alianckie strefy wpły- 
wu i kolonie. 

O naszym rządzie na emigracji 

pisze Mackiewicz w dwóch aspektach. 
Po pierwsze stwierdza, iż o jego polityce 
decydowali nasi „gospodarze”, którzy 
wykorzystując naiwność naszych polity- 
ków wymuszali na rządzie korzystne dla 

siebie działanie (zwłaszcza, jeśli chodzi o 
politykę w stosunku do Rosji). Po drugie 
uważa, iż kumoterstwo, krótkowzrocz- 
ność, próżność oraz nie reprezentatyw- 

ność elit politycznych na emigracji, sku- 
tecznie pogrzebały wszelkie nasze szan- 
se na zachowanie po wojnie suwerenno- 

ści. Szczególnie ostrej krytyce poddaje 
Sikorskiego burząc mit jakoby jego 

śmierć w '43 r. była dla sprawy polskiej 
katastrofą. Za taką bowiem „katastrofą” 

uważa on poczynania polityczne Naczel- 
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nego Wodza. 

Interesujące są także poglądy 

Cata dotyczące Powstania Warszawskie- 

go. Jako pragmatyk, jest przekonany, iż 
było ono jak najbardziej na rękę Stalino- 
wi, który chciał zniszczyć polityczne i 

intelektualne centrum Polski, a wybu- 

chło z naiwności kierownictwa 

Podziemia”, które dało się sprowoko- 

wać. Z drugiej jednak strony, stało się 

ono, według niego, symbolem niezwy- 

kłego bohaterstwa Narodu i powodem 

do dumy dla przyszłych pokoleń. 

"niech żywi nie tracą nadziei...” 
Kończący książkę rozdział, noszą- 

cy tytuł „Fałszywe doktryny” polecił- 

bym do przeczytania tym, którzy ograni- 
czają się dzisiaj jedynie do biadania nad ' 

obecną, rzeczywiście trudną sytuacją III 

Rzeczpospolitej. Otóż Mackiewicz daje 
. ź . + +. : 4 

w nim do zrozumienia, iż nie chce aby. 

odbierano „Lata nadziei” jako przesłanie 

pesymisty. jego książka powinna być 

raczej traktowana jako swoisty katalog 
błędów oraz owych złudnych doktryn, 
których następne pokolenia Polaków 

muszą się wystrzegać. 

Oczywiście, ze względu na wy- 

raźny subiektywizm wypowiedzi auto- 

ra, z wieloma jego poglądami i argumen- 
tami można się nie zgodzić, bowiem, jak 

trafnie zauważył Saint-Exupóry, „logika 

może wszystko wykazać”. Jednakże cóż 

by powiedział sam Cat gdyby jego myśli 

przyjmowano na wiarę a nie poddawano 
krytycznej ocenie. 

Paweł Stefanek 
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KF. 

PROGRAM DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO NA 
NAJBLIŻSZE 3 MIESIĄCE 

13.1 "Korczak"; reż. A. Wajda dyskusję prowadzi Arek 

27.1 "Nienawiść"; reż. M. Kassovitz dyskusję prowadzi Jarenty 

17. II "Nóż w wodzie”; reż. R. Polański dyskusję prowadzi Jarenty 

2. MI "Czarny kot, biały kot”; reż. E. Kustarica dyskusję prowadzi Arek 

16. III "Brat naszego Boga”; reż. K. Zanussi dyskusję prowadzi Jarenty 

30. III "Buntownik bez powodu” dyskusję prowadzi Michał 

Spotkania odbywają się w Zarządzie Okręgu Wlkp. ZHR, ul. Św. Marcin 

30 o godzinie 18:00 

Formuła klubu jest otwarta. Wszyscy mogą brać udział w spotkaniach i 

proponować filmy oraz tematy, na które chcą podyskutować. 

Jednocześnie ogłaszamy plebiscyt na nazwę naszego klubu. Propozycje 

można składać na każdym spotkaniu do końca marca. 

Zapraszamy wszystkich ! 

 



  

30 

DUSZPASTERSTWO 
W dniach 1-2 kwietnia 2000 roku w Lądzie n. Wartą odbędą się Rekolekcje 

Wielkopostne dla Instruktorów, Wędrowników, Harcerek i Harcerzy Starszych, 
Na zakończenie rekolekcji planowane jest udział w Misterium Męki Pańskiej 
2000, organizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Sale- 
zjańskiego. W związku z ograniczoną liczbą osób mogących uczestniczyć w Mi- 
sterium, prosimy już teraz o zgłaszanie uczestnictwa w tych rekolekcjach. Wy- 
pełnijcie zamieszczoną obok kartę zgłoszenia i wyślijcie ją na adres: 

  

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy ZHR 
Ul. Św. Marcin 30 
61-805 Poznań 

Tel/fax: (0-61) 852-66-55, 

lub e-mailem na adres: bfirlikQaurora.put.poznan.pl 

Termin zgłoszeń upływa 19 marca 2000! Bliższe informacje na temat wyjazdu 
zostaną podane później. Liczymy na Waszą obecność! 

Bartosz Firlik 
Rada Duszpasterska 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu (0-61) 877-95-98. 
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Karta uczestnictwa w Rekolekcjach Wielkopostnych 2000 

O Zgłoszenie indywidualne 
DI Zgłoszenie grupowe 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych w Lądzie n. Wartą, oraz w 
Misterium Męki Pańskiej, w dniach 1-2 kwietnia 2000 r. 

  

Mig: . | | OOWASIO M Nazwisko: 
Drużyna: _ 
  

Data urodzenia: __/_/__ r. 

Adres: ___ 

Tel./e-mail: 
  

  

Dla zgłoszeń grupowych dodatkowo prosimy wypełnić: 

Nazwa grupy: 
Ilość zgłaszanych osób: 
  

<BR Podpis opiekuna grupy*__ 

"osoba ta musi jechać razem z grupą, prosimy 0 poinformowanie nas o wszelkich zmianach  



Zapraszamy wszystkich do współpracy 
przy tworzeniu naszego pisma! 

Potrzebni są oczywiście autorzy tekstów oraz rysunków. 
Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi — cierpliwie wysłuchamy... 

Materiały zbieramy do dnia 10 lutego 2000. 

Teksty prosimy dostarczać zarówno na papierze 

jak 1 na dyskietce (format TXT lub RTF). 

+r+ 
karme 

Harmel mmożna również zaprenumerować !!! 

Zapraszamy wszystkie środowiska, 
rodziców oraz oczywiście harcerki i harcerzy 

w prenurneracie 10% taniej   
Redakcja: 

Agnieszka Lipińska, alipinska©©hotmail.com 
Agnieszka Sikorska — dobór wierszy 
Ola Ignacka — rysunki 
Bartosz Firlik, bfiriikQ© aurora.put.poznan.pl 

| Mariusz Frączyk 
| Olek Naganowski, olonaganQfanthom.math.put.poznan.pl 

| Paweł Noworolnik, neubauerQpoczta.onet.pl 
| Michał Tuchowski 

| [ + ] q rdRRK dłąpierała Koszt egzemplarza 1,5 zł 

—| harcerskie.pl  


