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Mówimy Po Polsku 

Pogonowski - Churchill ze str. 20 
 

propagandowa wersja Martin’a Gilberta, 

Żyda brytyjskiego, autora książki pod nieco 

przesadnym tytułem: „Churchill i Żydzi: 

przyjaźń całego życia” („Churchill and the 

Jews: A Life-Long Friendship”). 

   W ramach ułtwienia sytuacji przybyszów 

żydowskich z Europy, Churchill jako 

„colonial secretary” oddzielił od Palestyny 

Transjordanię jako Jordanię, tak żeby Żydzi 

mogli zabrać Arabom całą pozostałą 

Palestynę. Naturalnie Gilbert nie pisze o 

perfidnych i ohydnych torturach 

dokonywanych przez Żydów na Arabach, 

które były oficjalnie i legalnie stosowane           

w Izraelu do czasu niedawnej interwencji 

ONZ w 1997 roku.  

   Niestety izraelscy tłumacze z angielskiego 

na arabski bardzo przyczynili się do 

skandaliczych tortur, sadystycznych i 

pornogaficznych, według wzorców 

wcześniej stosowanych w Palestynie, na 

Arabach-Irakijczykach w takich więzieniach 

jak w Abu Gharib koło Bagdadu i                

w Guantanamo Bay na wyspie Kubie. 

Bardzo zaszkodzili oni tymi torturami 

reputacji USA na świecie. 

   Gilbert twierdzi, że premier Churchill 

dowiedział się w 1942 roku od Jana 

Karskiego o tragedii Żydów pod okupacją 

niemiecką, ale nic nie wspomina o masowej 

kolaboracji polskich Żydów z władzami tak 

niemieckimi jak i sowieckimi, którą to 

kolaborację Karski opisał w swoich 

sprawozdaniach potajemnie przewiezionych 

przez niego do Londynu.  

   Kiedy premier polski, Władysław 

Sikorski, nawoływał w grudniu 1942 roku 

do niszczenia bombami torów dojazdowych, 

komór gazowych i krematoriów przy 

obozach zagłady, Churchill obiecywał 

wiele, ale nic nie uczynił, w sprawie 

przerwania ludobójstwa w okupowanej 

Polsce. Roosevelt poprostu zabijał 

milczeniem apel generała Sikorskiego, 

którego alianci zachodni chcieli zmusić, 

żeby propagował sowieckie kłamstwo, że 

zbrodnia katyńska była dokonana przez 

Niemców, a nie przez faktycznych 

sprawców z sowieckiego NKWD. 

   Churchill bronił jak mógł interesów 

imperium brytyjskiego, w czasie dwu wojen 

światowych rozpoczętych przez Niemcy, 

dążące do zdobycia wielkiego imperium za 

pomocą skolonizowania Rosji, tak jak 

Brytyjczycy skolonizowali Indie. Niemcy 

ponieśli klęskę w obydwu wojnach przez 

nich zaczętych. Natomiast Brytyjczycy 

stracili imperium, które dało początek 

destabilizacji Bliskiego Wschodu za pomocą 

Deklaracji Balfour’a.  

   Obcnie Londyn musi stosować się do 

poleceń Waszyngtonu, który z koleji jest, na 

swoją szkodę, opanowany przez sjonistów, 

zwłaszcza w nie udanej polityce na Bliskim 

Wschodzie, gdzie konflikt palestyński 

destabilizuje cały świat, a propagandziści 

izraelscy szerzą nonsens o islamo-faszyzmie 

i prowokują muzułmanów traktując ich jak 

pod-ludzi.     
 

___________ 

W Kalifornii nie wolno 

mówić „mama” i „tata” 
 

   W podręcznikach nie wolno pisać 

„mama”, „tata”, „mąż” i „żona”. Chłopcy      

w szkołach mają korzystać z przebieralni 

dziewczynek lub odwrotnie… Oto nowe 

prawo wprowadzone przez gubernatora 

Kalifornii, Arnolda Schwarzeneggera. 

Wszystko po to, by nie urazić 

homoseksualistów. 

   Sugerując, ze normalna rodzina składa się 

z małżonków rożnej płci, a nie dwóch 

„tatusiów”, obrażamy homoseksualistów. 

Przecież oni też mają prawo do zakładania 

rodziny i wychowywania dzieci… 

   Tak przynajmniej uznał filmowy 

Terminator – Arnold Schwarzenegger.  

I by już żadne kalifornijskie dziecko nie 

pomyślało, że heteroseksualizm jest jedynie 

obowiązującą normą, zakazał używania            

w książkach wyrazów „mama” i „tata”. 

   W szkolnej ustawie antydyskryminacyjnej 

podpisanej przez gubernatora znalazł się tez 

zapis pozwalający chłopcom korzystać           

z przebieralni koleżanek i odwrotnie. Dzięki 

temu dzieci będą mogły wcześnie przekonać 

się, czy nie mają transseksualnych ciągotek. 

   Ustawodawcy kierowali się przy tym 

radami zawartymi w międzynarodowym 

dokumencie przygotowanym przez Gay-

Straight Alliance Network (Sieć Związku 

Gej – Normalny) i Transgender Law Center 

(Centrum Prawnicze Zmiany Płci). Czytamy 

w nim: „Korzystaj z przebieralni, która jest 

zgodna z twoją identyfikacją płciową”. 

   Nauczyciele, którzy będą propagowali 

tradycyjny model rodziny, mogą nawet 

zostać wyrzuceni z pracy. 
 

Filip Jerzyk 

Artykuł opublikowany 19 listopada 2007  

w gazecie codziennej „Dziennik”                

w Warszawie   ❒ 
 

__________ 

Stadnicka od str. 20 
 

niebezpieczeństw dla społeczeństwa, jeśli 

pozwala się decydować o jego                

fundamentach. Przypadek referendum          

w stanie Kolorado moze cieszyć, jeśli           

obywatele opowiedzą się za uznaniem za 

osobę embrionu ludzkiego. A co gdyby mi-

eszkańcy innego stanu uznali-inaczej? Do 

granicy stanu embrion jest osobą, a dalej już 

nie. Wprowadza to niebezpieczny            

relatywizm w sprawach kluczowych i           

najważniejszych. 

   Czy mozna jednak na to coś poradzić? 

Demokracja nie jest modelem państwa 

idealnym. Może po prostu należy używac jej 

instrumentów rozsądnie i tam, gdzie          

potrzeba, nie traktujac zasady większości 

jako świętość. 

* w prawie rzymskim wniosek o wszczęcie 

postępowania sądowego, jaki każdy          

obywatel miał prawo złożyć w każdej 

sprawie w interesie publicznym.   ❒ 

 

__________ 

Paliwoda od str. 21 
 

pracująca”. Nie ma i nie było nigdy takiej 

klasy społecznej – poza może „Państwem” 

Platona – jak inteligencja.  

   Dziś pojęcie „inteligencja” funkcjonuje 

jako termin wartościujący, stosowany dla 

wskazania osób światopoglądowo i 

aksjologicznie budzących sympatię liderów 

liberalnej lewicy. Wszystkich tych ludzi 

łączy ideologia w zdeformowany sposób 

nawiązująca m.in. do Fryderyka 

Nietzschego. Dzisiejszy wykształciuch           

w groteskowy sposób pozuje na 

nietzscheańskiego nadczłowieka.  
 

Rola Nietschego  

   Czy Katarzyna Kozyra, feministki, liderzy 

ugrupowań gejowskich, nieprzejednani 

pacyfiści, ekolodzy, obrońcy pornografii, 

„postępowi” dziennikarze i politycy czytali 

Nietzschego? Tymczasem ich działania i 

ideologia przypominają parodię myśli 

niemieckiego filozofa. „My” odkrywamy 

nowe światy, nowe formy wolności, nowe 

formy ekspresji, rządzenia, opisywania 

rzeczywistości. To „my” widzimy głębiej i 

dalej. I to, co widzimy, wskazuje, że żadne 

ponadhistoryczne i powszechne normy 

etyczne nie istnieją. To „my” odsłaniamy i 

likwidujemy w kulturze coraz to głębsze 

pokłady irracjonalnego konserwatyzmu i 

zaściankowości. „My” jesteśmy lepsi od 

przeciętnego Polaka. Jesteśmy ponad 

kościelnymi dogmatami i ludowymi 

mądrościami. Ponad zwodniczym zdrowym 

rozsądkiem.  

   W Polsce i na świecie trwa wyścig 

wykształciuchów, którzy dokonują coraz to 

bardziej  ekscentrycznych odkryć. 

Przeżytkiem jest tradycyjna rodzina, 

związki heteroseksualne,  podział 

społecznych ról na męskie i kobiece, system 

sądowniczy i więzienniczny, system 

edukacji, tradycyjne cnoty przyzwoitości i 

dobrego wychowania, jaskiniowa już 

kindersztuba, ograniczenia dotykające 

pornografię i obscena w miejscach 

publicznych, pojęcie obrazy uczuć 

religijnych itd. Kto wynajdzie i rozgłosi 

nową formę „antywolnościowej represji 

kulturowej”, zyskuje prestiż, pisze książki, 

otrzymuje tytuły i granty – w najgorszym 

razie dzwoni do „Szkła Kontaktowego”.  

   Na łamach „Tygodnika Powszechnego” 

Czesław Miłosz napisał kiedyś, że filozofem 

najbardziej poczytnym wśród studentów 

uniwersytetu w Berkeley jest Fryderyk 

Nietzsche, który szczególną nienawiścią 

darzył tę część społeczeństwa, którą dzisiaj 

nazywamy „klasą średnią”, a którą                   

w czasach Nietzschego określano mianem 

„burżuazja” (fr. bourgeois – mieszczanin). 

Klasę tę postrzegał jako bezwładną i 

bezideową masę, która zagubiła klasyczne 

wartości sztuki i filozofii.  

   Paradoksalnie krytyka Nietzschego miała 

w znacznej mierze charakter prawicowy. 

Wycelowana była w nihilizm społeczeństwa 

bogacącego się i zabiegającego o komfort 

codziennego życia – w społeczeństwo 

m a s o w e  i  e g a l i t a r n e ,  w yz u t e                           

z zaangażowanej i wzniosłej aksjologii. 

Szczególną rolę w destrukcji dyktatu takiej 

zbiorowości – zdaniem Nietzschego – 

odgrywają artyści. Ludzie stanowiący 

prawdziwą elitę, która wrażliwością i 

intelektem przewyższa przeciętnego 

obywatela. Obrazoburstwo artystycznej 

bohemy spełnia formę terapii. Odsłania 

nowe opcje myślowe i kanony estetyczne. 

Niszczy zasadę  au tomat ycznego 

dziedziczenia światopoglądu. Zachęca do 

samodzielnego poszukiwania prawdy o 

sobie i świecie.  

   Nadczłowiek Nietzschego nie miał być 

aroganckim egotykiem, snobem czy 

karierowiczem, ale kimś w rodzaju 

moralnego i estetycznego rewolucjonisty. 

Miał kreować własne wartości i nową elitę. 

Miał być od przeciętnego człowieka lepszy, 

bardziej wrażliwy, bardziej dostojny. A któż 

nie chciałby zostać nadczłowiekiem, 

przynależeć do rasy, która ma rządzić 

innymi ludźmi?  

   Z pewnością nadludźmi chcieli być 

studenci, których opisywał Allan Bloom i 

których uczył w Berkeley Czesław Miłosz. 

Jak pisał Paul Johnson, uniwersytety stały 

się współcześnie kuźnią pogardy wobec 

przeciętnego człowieka, hołdującego 

zwykłej przyzwoitości.  
 

Wykształciuch jak kula armatnia  

   Wspominam tu o teorii „rasy panów” i 

modzie na nietzscheanizm, wpisane są one 

bowiem w istotę wielu procesów 

społecznych. Przeżuty i przetrawiony na 

h u m a n i s t y c z n y c h  w y d z i a ł a c h 

uniwersytetów, w kręgach postępowych 

twórców i publicystów Nietzsche zostaje 

wypluty za pośrednictwem mass mediów i 

sensacyjnych książek na talerze 

niedowartościowanych snobów – w postaci 

atrakcyjnej oferty zmiany tożsamości. Bez 

historycznych i filozoficznych studiów 

każdy wzbogacony handlowiec czy 

absolwent „kulturoznawstwa” może się 

poczuć kimś lepszym od „moherowych 

beretów”. Wystarczy obrazić się na 

większość społeczeństwa, na Kościół, na 

„sowieckiego człowieka”. Stajemy się 

wtedy „umysłami krytycznymi”, które 

wyrastają ponad masy. Wytwarzamy 

sytuację bezpiecznego antagonizmu. Nie 

a t a k u j e m y  b o w i e m  s w o j e g o 

„ponowoczesnego otoczenia”, ale – jak 

mówiono za czasów Nietzschego – „tych 

okropnych mieszczan”. Dziś owi 

„mieszczanie” to ludzie protestujący 

przeciw znieważaniu symboli religijnych, 

aborcji, eutanazji, pornografii, bezmyślnemu 

abo l icj on izmowi  czy rezygnac j i                         

z dekomunizacji i lustracji.  

   „Wykształciuch” stanowi doskonałą 

przeciwwagę dla określenia „oszołom”. Jest 

słowem-wytrychem o porównywalnej mocy 

perswazyjnej. Tego rodzaju pojęcia 

stanowią siedmiomilowe skróty myślowe, 

zastępują długie wywody, których 

ponowoczesna umysłowość nie trawi. 

Dobrze o tym wiedzą postępowcy, chociaż 

nie chcą publicznie tego przyznać. Czas 

więc, aby ich oponenci zaczęli wykuwać i 

konserwować równie skuteczne środki 

perswazyjne.   ❒ 
 

__________ 


