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D laczego jednak wszyscy mó-

Może dlatego, że przejście 
-

było 30 lat temu skokowe, nacechowane 
wyprzedażą majątku narodowego, afe-
rami gospodarczymi, nieudanym pla-

-
-ekonomiczne? Niestety, tak było i… 
ta sytuacja trwa.

Powszechnie wiadomo, że Polska 

potraktowana jako poligon doświad-
czalny tzw. ustrojowej transformacji. 
Obywatelom wmawiano wówczas, że 

miejsce przy przekształceniach włas-
nościowych, musiały być bezwzględ-

-
dzący – wykreowani przy „okrągłym 

wyprzedawali za bezcen majątek naro-
dowy, nie informując społeczeństwa, 

argumentem ówczesnych „reforma-
torów” było stwierdzenie, że nie ma 
innej drogi na polepszenie bytu naro-

prywatyzacja gospodarki narodowej. 

-
munistyczna albo liberalna. Ideą gos-
podarki liberalnej zachłystywano się 

-
towanemu społeczeństwu. Głównym 
środkiem do osiągnięcia wzniosłego 

majątku narodowego, miał być osła-
wiony półroczny „plan Balcerowi-
cza”, który praktycznie trwa do dzi-

albo są nieujawnione – Polska straciła 
na tej „pierestrojce” od pół do dwóch 

70. ubiegłego wieku przedstawia się 
-

świata ogołocenie polskiego narodu 
-

został upłynniony za ok. 10% jego war-

uzależniła się od obcych gospodarek. 

-
nicznych, można oczekiwać, że polityka 

jak wiadomo politykę trudno oderwać 
od gospodarki.

Następnie pojawiła się idea wstą-
pienia do Unii Europejskiej. Tu znowu 
nikt się nie zastanawiał, nie obliczał 

-
-

miarze, jakim była strategiczna decyz-
ja akcesji Polski do UE, została ona 
podjęta jednomyślnie przez prawicę 

-

dostąpi „zaszczytu” podpisania unij-

– były tylko pertraktacje polityczne 
-

porządkować Polskę biurokratycznym 
strukturom unijnym. Społeczeństwo 
polskie nie sprzeciwiało się nigdy bu-
dowie wspólnej Europy. Wątpliwości 
budziły jednak zawsze ideologiczne 

-

Polski do Unii Europejskiej zasłoniło 
wszystkie dotychczasowe korupcyjne 
afery prywatyzacyjne, do których do-

-
łości. Te elity polityczno-ekonomiczne 

-

C akcesji Polski do UE stanowisko 

ze stanowiskiem lewicy (SLD). Pot-
wierdza to standard na polskiej scenie 
politycznej, jakim jest praktyczny brak 
ideologicznych różnic między lewi-

prowadzą ze sobą walki ideologicznej, 

-
-

paganda, mająca służyć zamydleniu 
-

-

są wymagania demokracji. Poza tym 

podział ten jest potrzebny „władzy” – 
-

diom manipulowanie społeczeństwem. 

że wybory wygrywa opozycja, która jest 
mniej skompromitowana skandalicz-

że aktualna opozycja poprzednio rzą-

partia rządząca, zdezorientowani oby-
watele zdążyli albo zapomnieć, albo 
po prostu nie mają innego wyjścia, jak 
tylko wybrać opozycję. Elektorat oddaje 

-

kiego teatru, nabierając się za każdym 
razem. Inni znowu łudzą się, że tym 
razem wygrają wolnościowcy, naro-
dowcy albo inni „odłamcy”, tak jakby 

lepsze. Tymczasem jest obojętne, kto 

przez najbliższe cztery lata.
-

nich 30 latach semidemokratyczny sy-
stem rządzenia przez tzw. elity poli-
tyczne, który nie ma nic wspólnego 

Takie namiastki demokracji jak wolne 
wybory, wolne media, trójpodział wła-

-

wyprzedaży majątku narodowego 

-

laków oraz społeczność międzynaro-
dową. Faktem jest natomiast, że za-

P o pierwsze, równowaga władzy 
(legislatywa, egzekutywa, judy-

-
szym kraju już od dawna.

Po drugie, wolne wybory są je-
-

stawicieli już uprzednio wybranych 
przez partie polityczne na zasadzie 
list partyjnych.

Po trzecie, nie istnieją wolne me-
dia, lecz jakieś medialne pomieszanie 

-
gim obiegiem.

Polscy publicyści zajmujący się po-
lityką widzą dokładnie problemy zwią-

-

Sejmu. Dlaczego więc milczą? Bo mil-
czenie jest warunkiem ich funkcjono-

partie świecie mediów. Funkcjonuje to 

W -
ków blokują przedsię-
biorczość, każda ustawa 

generuje niesamowite koszty. Mamy 
dzisiaj setki tysięcy stron ustaw, setki 

-
li naszego budżetu na takie wydatki 
nie stać. Zapożyczamy się, emitujemy 
obligacje, spłacamy olbrzymie odsetki 
do zagranicznych banków. Natomiast 

brakuje pieniędzy na szkoły, na infra-
-

plikowanie prawa stajemy się biedaka-

czasów PRL. Brakuje ludzi, polityków, 
którzy wiedzą, co to jest racja stanu 

-
czym Polski. Tragiczne jest to, że jeśli 
ktoś robi coś szkodliwego dla kraju, 

-
krawa nie tylko na absurd, ale jawną 

Nie należy więc dziwić się, że wszystko 

później musi doprowadzić do gigan-

 podarczego, kultu-
rowego, społecznego czy nawet religij-
nego. Działania polityków, przywód-

kształtowanie przez nich biegu wy-
darzeń przypomina kieps ki kabaret. 

 tarczy 

programy telewizyjne – ale koniecznie 
wyciągać przy tym własne wnioski.

Rządzenie państwem to nie jest za-
 kolu, 

ale trudna, skomplikowana „robota”, 
wymagająca wkładu intelektualnego, 
rozumienia funkcjonowania systemu 
politycznego, wyobraźni „szeroko-

znajomości wszystkich praw rządzą-
-

kich grup, poszczególnych jednostek 

-
łeczno-politycznych. Do tego potrze-

-
go potencjału człowieczeństwa oraz 
prawdziwego patriotyzmu, nie tylko 

polskim brakuje tych zalet – nic więc 
dziwnego, że współczesna Polska wy-
gląda tak jak wygląda: zróżnicowana, 

jednoznacznie – totalnie otumanio-
na. To rodzi pilną potrzebę pojawienia 
się nowego stylu rządzenia państwem, 
wciągnięcia „szarej masy” obywateli 
do procesu społeczno-politycznego, 
odsunięcia się polityków od elitarnego 

-
nia kosmetyczne typu „dobra zmiana” 

doprowadzą nigdy, nie łudźmy się, do 
gruntownej zmiany sposobu rządzenia 

-

gruntownej zmiany systemu, bowiem 

władzy – społeczeństwo traktowane 
jest tu znowu instrumentalnie. Ruchy 

na stworzenie prawdziwej alternatywy 

has -
je mechanizmy.

Radykalna zmiana kiedyś nastąpi, 

wizyty, uroczystości, wybory, medale 

-
-

pogarda dla obywateli.
Po co to wszystko? Oczywiście 

Potrzeba radykalnej zmiany jest ko-
-

na jej przeprowadzenie. K

-
-

Potrzeba radykalnej zmiany

mająca służyć zamydleniu oczu społeczeństwu pols -
-

giczny pluralizm.

P okolenie roczników urodzo-

do roku rewolucji ’68 stanowi 
trzon wyborców oddających 

-
tyczne typu Platforma Obywatelska/
Nowoczesna. To właśnie pokolenie 
jest najbardziej dysfunkcyjnym ideo-
logicznie elementem społeczeństwa. 

jest aż tak tragiczna. Pokolenie ludzi 

dużo lepiej.
Czym jest marksizm kulturowy 

-
dziesięciolatkom najbardziej przetrze-
bił umysły? Na czym polega trauma 
ostatnich polskich trzydziestu lat? Skąd 
wziął się dramat relatywizacji wszyst-

-
jologicznych analiz powodów tego 

kalendarza konkretnej, przykładowej 

przedstawiciela tego pokolenia.
-

nich, najważniejszych dla narodu wy-
darzeniach wspólnotowych. Widział co 

-

też, jak zapłakany tłumaczył matce, że 
to nie on zepsuł telewizor, ale to przez 

-
leranka. Zapamiętał nastrój pierwszej 
Solidarności dzięki domowi stojącemu na 

nawet ministrantem. Po ich śmierci star-
szy, inteligentny syn przyjaciół rodziców 
wytłumaczył mu głębię materializmu 
dialektycznego. Miał wtedy 13 lat.

-

-
-

samych, licealnych latach duchowość 
poznawał dzięki lekturom Krishna-

pogłębienie za pomocą substancji psy-
chodelicznych zawdzięczał geniuszowi 

-
domo było, że to wszystko jest konfabu-
lacją). Pomimo to maturę zdał celująco 

liceów. Rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Warszawskim, gdzie poza zaję-
ciami akademickimi został skierowany 
do obligatoryjnych, pożytecznych prac 
na rzecz uczelni, polegających na nisz-
czeniu tysięcy prac magisterskich Wyż-
szej Szkoły Nauk Społecznych przy KC 

groziło wojsko; indeks sam odebrał po 
zdanych egzaminach pierwszego roku.

okołointernetowych. Został wolnym 
spec jalistą. Słyszał, że język pracow-
ników wielkiej, złodziejsko sprywaty-

pełnej transformacji, co wyrażało się 

-
-

dzie nadzorczej spółki założonej przez 
„wojskówkę”, starającą się odnaleźć na 
rynku nowych technologii.

Obserwował, jak starzy przyjaciele 
zamieniają się korporacyjny prekariat.

Od 2005, od początku głosował na 
PiS. Smoleńsk był wstrząsem ostatecz-
nym; zdarzyło mu się bronić krzyży wy-

Wystarczy tej opowieści. Jest ona 
przykładem, że będąc przedstawicie-
lem tego pokolenia, będąc od młodo-
ści programowanym na świat bez Boga 

-
-

-
-

bie – także buddyzm tybetański. Wielu, 

brzegowego wydarzyły się dwie rzeczy 
istotne dla mojego życia. Otrzymałem 
dar otwarcia się na katolicyzm oraz 
miałem sporo czasu na budowę swo-

możliwie spójnych ramach. Nałożyło 
się to na gwałtownie przyśpieszającą 

dynamikę zmian otaczającej rzeczy-
wistości na jej poziomach politycznym 

Kształtująca się na nowo baza 
ideowa opiera się dla mnie na kilku 

-
chęcić Czytelników do własnych po-
szukiwań „wewnętrznego gruntu”, syg-

mi się kluczowe.

Nic tak dobrze na początek nie leczy 
new age -

cepcjami ścisłej integracji europejskiej 

-
lizacji. Uważam, że jego pisma, wbrew 

-
szym stopniu nie straciły aktualności. 
Cywilizacji – według Konecznego – nie 
sposób łączyć. Cywilizacja braminiczna, 

-
ciu się na religiach Wschodu, słabsze 
jednostki prowadzi nie do oświecenia, 

-

Szalenie ważne jest również wynikają-

różnic pomiędzy cywilizacją bizantyjską 
reprezentowaną przez Niemcy (będące 

cywilizacją łacińską. Bez zaślubin bizan-

II nie byłoby herezji Lutra, Bismarckow-
skich Prus, Nietzschego, pierwszego, 

nieudanego projektu pierwszej integracji 
europejskiej pod wodzą Niemiec, Adol-
fa Hitlera. Bez zrozumienia zagrożeń 

prawem naturalnym, opartym na nauce 
Kościoła katolickiego, za chwilę obu-
dzimy się tam, gdzie nasi przodkowie 

bez państw narodowych, zbudowanej na 
wizji socjalistycznej utopii Spinellego, 
pozbawieni podstawowych wolności, 

Współcześnie zagrożenia generowane 
przez Niemcy świetnie tłumaczy ostat-

Grzegorz Kucharczyk – „Niemcy – kraj 
rewolucji. Od reformacji do roku 1968”.

Jego rola jest nie do przecenienia. Dla 
mnie kluczowa. Bez zrozumienia isto-

kolejną odsłonę marksistowskiej uto-
-

-
wistością. Historia antykultury Karonia, 

-
mość największych zagrożeń wynikają-

to są rzeczy obowiązkowe do przyswoje-
nia, żeby wreszcie zobaczyć realny świat. 
Karoniowi zawdzięczam bardzo wiele, 
także odkrycie kluczowej encykliki Le-
ona XIII Rerum novarum

Otwarcie się po 35 latach przerwy na 

krytycznej, będącej równocześnie na 
etapie tabula rasa, jest ciekawym doś-
wiadczeniem.

-
testanckimi korzeniami, opartych na 
ruchach zielonoświątkowych, pomo-
gły: obowiązkowy Luter – rewolucja 
protestancka Grzegorza Brauna oraz 
wykłady księdza profesora Guza. Za-
fascynowała mnie, niewątpliwie bę-
dąca wynikiem wcześniejszych, tem-
poralnych doświadczeń buddyjskich, 
duchowość benedyktynów tynieckich 

-

Filokaliów. Dość szybko zderzyłem się 

katolickim, słysząc od macierzystego 
proboszcza, że „Chrystus też był lewi-

-
nizmem we współczesnym Kościele, 
wyrażającym się aktualnie we wspól-

-

Chrystusa całkowicie odrzucam. Leon 

Na to nakłada się umiarkowany 
dystans do niektórych hierarchów Koś-

pani byłej prezydent miasta stołecznego 
za budowanie Królestwa Bożego już tu, 

-
cieli, stojących już przed Sądem Bo-
żym, którzy pozostawili po sobie bogate 

-
-

publiczna dzięki profesorowi Janowi 
Żarynowi. Odrzucam więc cały moder-
nizm Soboru Watykańskiego, zwracając 

„nurtu katakumbowego” wyciąga nas 

Pawła Lengi Przerywam zmowę milcze-
nia. Ksiądz Lenga jest, moim zdaniem, 
nadzieją, przepowiedzianą iskrą Bożą.

Najważniejszą inspiracją pozostaje 
dla mnie dzieło Leona XIII, encyklika 
Rerum novarum. Nie ma ona charakteru 
stricte religijnego, jest programem spo-
łeczno-politycznym, drogowskazem dla 
nas wszystkich, zwłaszcza mojego po-
kolenia. Nadal aktualnym wezwaniem 

czego zaprowadzić może nas gubienie 
osi Tradycji, gonienie za pos tępem, nisz-
czenie starej tożsamości, wykorzenienie, 
odrzucanie przeszłości, uleganie nie-
uchwytnej nowoczesności. Nie wiemy, 
dokąd zaprowadzą nas ideologie multi-

dzieci nie mamy prawa być pokoleniem 
kończącym jej projekt.

-
ona XIII Rerum novarum: 

rozkładu, słusznie upomina się, że win-
ny wrócić do swoich początków, jeśli się 
chcą odrodzić. Doskonałość bowiem 
każdego społeczeństwa polega na dąże-

-
kim zbliżaniu się do niego, iżby wszyst-

dała początek stowarzyszeniu. Stąd od-
chylenie od celu jest zepsuciem; powrót 
do celu uleczeniem”. K

Rerum novarum postawy ideowej
Od Carlosa Castanedy do arcybiskupa Jana Pawła Lengi,  

Nie wiemy, dokąd zaprowadzą nas ideologie multi -

pokoleniem kończącym jej projekt.


