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Walka opcji2 pomarańczowej i fiołkowej jako przejaw panujących dynamizmów
charakterów.
Napisane dla mojej Żony w ciepłym listopadzie 2006.

Streszczenie
W artykule podano koncepcję tworzenia się dynamizmu pozornego w zależności od
warunków klimatycznych i wpływ przepływu informacji oraz skutki globalizacji w zakresie
przenikania wzorców zachowań w czasie wojny informacyjnej.
Wprowadzenie
Definicje cybernetyczne dotyczące charakteru jako zespołu sztywnych właściwości
sterowniczych systemu autonomicznego /w tym każdego organizmu żywego/ podał Marian
Mazur3. Jego odkryciem był dynamizm charakteru, parametr fizyczny mający ważny i
znaczący wpływ na podejmowanie decyzji przez system autonomiczny, w tym i przez ludzi.
W artykule Adama Lecha o geografii dynamizmów4, w którym uzasadnia on, że dynamizm
przejawiany w danej zbiorowości, bo nie tylko w społeczeństwie, zależy od warunków w
otoczeniu, które sprzyjają mniej lub więcej w walce o przetrwanie i związane są z ilością
energii zewnętrznej dostarczanej przez Słonce, a więc od szerokości geograficznej znajdują
się wnioski, jakich przejawów zachowania się możemy oczekiwać obserwując ludzi
zamieszkujących dane tereny.
Po dyskusji na kolokwium w Rychłocicach zorganizowanym przez Józefa Kosseckiego w
r. 2004 i z późniejszych obserwacji przebiegu wydarzeń w kraju i za bliską granica doszedłem
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do wniosku, że w efekcie globalizacji powstały dwa ugrupowanie kapitałowe, wzajemnie się
zwalczające.
Jedna opcja - fiołkowa, reprezentuje stary kapitał, jeszcze z czasów Wojny Róż i ma
charakter endostatyczny z cechami typowymi dla cywilizacji bizatyjskiej5.
Druga - pomarańczowa, reprezentuje nowy kapitał, petrodolarowy, narkobiznesowy, itp. i
ma charakter endostatyczny z cechami cywilizacji turańskiej6. Przejawy działania tych grup i
wnioski z nich wypływające podano w rozwinięciu tych założeń.

Przejawy dynamizmów charakteru.

Pojęcie użyte w tytule wymaga komentarza: charakter w cybernetyce to zespół sztywnych
właściwości sterowniczych tj. sposobów oddziaływania na otoczenie. Takie właściwości
sterownicze mają wszystkie żywe organizmy i nie jest nadużyciem posługiwanie się słowem
charakter w stosunku do tych właściwości, jako że w cybernetyce wszystkie organizmy żywe
należą do jednej klasy – systemów autonomicznych, co udowodnił prof. Marian Mazur.
W cybernetycznej teorii charakteru Mariana Mazura termin charakter oznacza względnie
trwałe sposoby przetwarzania energii uzyskanej z otoczenia przez system autonomiczny z
podziałem na część przeznaczona na potrzeby własne /jest to energia jałowa/ na
oddziaływanie na otoczenie /jest to energia robocza/ i na zaspokajanie innych potrzeb w tym
na polepszanie sobie sytuacji w otoczeniu /jest to energia koordynacyjna/. W jednostkowych
odstępach czasu można zamiast energii używać mocy jako miernika oddziaływania.
Ilości mocy w systemie autonomicznym zależy od:
ilości masy w systemie /oznaczonej jako c/,
możliwości utrzymywania różnicy potencjałów /oznaczonej jako a/
i współczynnika proporcjonalności /n /,
skąd wzór na moc całkowitą /P/ jest następujący:

P= nac

/Osoby o zacięciu humanistycznym w tym momencie zwykle wyłączają myślenie☺/
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Warto jednak prześledzić co się dzieje z biegiem czasu - otóż w technice znane jest
zjawisko wyrównywania się potencjałów – współczynnik a maleje z czasem i żeby nastarczyć
energii organizm musi rozbudowywać swoją masę!
Marian Mazur podał trzy sposoby rozbudowy masy:
Rozbudowa masy systemu autonomicznego może być szybsza niż straty energii
wynikające z zanikania różnicy potencjałów i taką sytuację określił terminem egzodynamizm.
Rozbudowa masy może pokrywać spadki różnicy potencjałów i sytuacja taka jest
określona jako statyzm.
Wreszcie rozbudowa masy może nie równoważyć spadków potencjałów i straty energii i
jest to sytuacja określona jako endodynamizm.
Sposoby na rozbudowę są różne, w szczególności można rozbudowywać masę najpierw
bardzo szybko a potem zahamować jej wzrost i korzystać z nagromadzonej energii – wtedy
organizm przechodzi od egzodynamizmu, kiedy to pozbywa się nadmiarów energii poprzez
statyzm, kiedy ma równowagę wewnętrzna do endodynamizmu, kiedy szuka dodatkowego
zasilania z otoczenia – tak działa organizm człowieka: w młodości szybko się rozbudowuje i
posiada nadmiary energii, potem wykorzystuje nagromadzone zasoby energii i informacji a na
koniec zdobywa energie z otoczenia socjologicznego wykorzystując działania informacyjne.
W efekcie młodzi ludzie więcej rozpraszają niż gromadzą, są nastawieni na atrakcyjne
przeżycia, popisują się swoimi walorami osobistymi - M. Mazur określił ich mianem
egzodynamików i egzostatyków.
Ludzie dojrzali tyle rozpraszają, co gromadzą, są nastawieni na bieżące obowiązki, kierują
się zasadami i przepisami – według Mazura są to statycy.
Ludzie starsi wiekiem więcej gromadzą, niż rozpraszają, są nastawieni na zabezpieczanie
się przed przykrościami, podporządkowują sobie otoczenie wydając prawa i przepisy do
których stosować się ma ich otoczenie socjologiczne – według Mazura to endostatycy i
endodynamicy.

Wpływ warunków zewnętrznych na kształtowanie się dynamizmu pozornego
W artykule Adama Lecha o geografii dynamizmów7, w którym uzasadnia on, że dynamizm
/POZORNY!, podkreślam, pozorny8/ przejawiany w danej zbiorowości, bo nie tylko w
społeczeństwie, zależy od warunków w otoczeniu, które sprzyjają mniej lub więcej w walce o
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przetrwanie i związane z ilością energii zewnętrznej dostarczanej przez Słonce, a więc od
szerokości geograficznej znajdują się wnioski, jakich przejawów zachowania się możemy
oczekiwać obserwując ludzi zamieszkujących dane tereny.
Na mapie widać, że Ameryka jest położona bardziej na południe niż Europa – Floryda leży
na szerokości geograficznej Egiptu. Ma to wpływ na zachowanie się ludzi tam mieszkających.
W okolicach równika, gdzie ilość energii jest duża i stała, warunki do życia są sprzyjające
- ludzie żyją w zgodzie z przyrodą9, więc nie troszczą się o przyszłość, bo i tak żywności nie
da się długo przechowywać. Są gościnni i nie mają organizacji społecznych. Przejawiają
oznaki egzodynamizmu - są nieprzezorni, łatwowierni, ufni i otwarci, więc ulegają
silniejszym i sprytniejszym przybyszom.
Na mapie oznakujemy te tereny kolorem czerwonym.
Im bardziej na północ, tym warunki są trudniejsze i trzeba się starać o zdobycie żywności.
W stepie trzeba już się organizować w grupy łowieckie. Pojawia się konkurencja w walce o
zdobycz. Sprzyja to postawom egzostatycznym - ceniony jest osobnik silny, odważny i
waleczny. Ten otrzymuje największy udział w zdobyczy i może się tym chwalić
Pojawiają się oznaki egzostatyzmu. Sprzyja to powstawaniu cywilizacji turańskiej opartej
na sile i kulcie władcy.
Zaznaczymy to kolorem żółtym
Dalej warunki staja się jeszcze trudniejsze, prze pół roku trzeba się żywić tym, co
wyprodukuje się w lecie. Warunki sprzyjają statyzmowi i równowadze pomiędzy
obowiązkiem i przyjemnością. Zaznaczmy to kolorem zielonym.
Jeszcze dalej warunki staja się coraz cięższe, trzeba w krótkim czasie zdobyć więcej żywności
i ją przechować - to sprzyja cechom endostatyzmu. Powstają organizacje plemienne i rządy
starszyzny. Aby utrzymać się przy władzy starszyzna wprowadza prawo i przepisy
ograniczające swobodę młodzieży. Są to oznaki cywilizacji bizantyjskiej10. Na mapie
oznaczmy to kolorem niebieskim
Na dalekiej północy, gdzie warunki są skrajnie trudne, już małe dzieci są uczone sztuki
polowania i robienia skrytek na mięso11. Przezorność jest podstawa przeżycia, ale utrudnia
powstanie organizacji. Oznaczmy to kolorem granatowym.
Na granicy czerwono – żółtej pojawia się kolor pomarańczowy a na granicy niebiesko –
granatowej kolor fiołkowy. Obawy przed skutkami niezadowolenia społecznego i lęk przed
rewolucją spowodowały, że tło społecznych działań ma kolor czerwony, stąd moje
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nazewnictwo, gdyż żółty na czerwonym tle jest właśnie pomarańczowy, a niebieski na
czerwonym tle jest fiołkowy.

Skutki globalizacji i przepływu kapitału.

Po dyskusji na kolokwium w Rychłocicach zorganizowanym przez Józefa Kosseckiego w
r. 2005 prowadzonej z Olegiem Leszczakiem i z późniejszych obserwacji przebiegu wydarzeń
w kraju i za bliską granica doszedłem do wniosku, że w efekcie globalizacji powstały dwa
ugrupowanie kapitałowe, wzajemnie się zwalczające. Coś jak w powieściach s. F.
Heinleina12.
Być może popełniam tutaj błąd projekcji- widzę rzeczy tak, jak bym chciał, żeby były, ale coś
w tym jest... Jedna opcja - fiołkowa lub Grupa Boston /nazwa sztuczna, nie ma odniesienia do
rzeczywistości/, reprezentuje kapitał o starych tradycjach, posiadany przez ludzi którym
zależy na utrzymaniu swej wysokiej pozycji społecznej przez tworzenie struktur
petryfikujących sposoby pomnażania kapitału.
Druga - pomarańczowa, lub Grupa Houston /tu trochę właściwości by się znalazło/
reprezentuje nowy kapitał, agresywny i nastawiony na zdobywanie, posiadany przez
nowobogackich,

ludzi,

którzy

wzbogacili

się

w

sposób

niejasny,

itp.

Główna różnica polega na tym, że „północna” fiołkowa grupa Boston ma inne kryteria oceny
efektywności

działania

niż

„południowa”

pomarańczowa

grupa

Houston.

Pomarańcze są nastawiane na duży i szybki zysk jednostkowy i przerzucanie kapitału do
efektywniejszych gałęzi produkcji. Decyduje stopa zysku - różniczka /w uproszczeniu pojęć/
Fiołki są nastawione na sumę zysku w dłuższym okresie czasu - całkę /tez w dużym
uproszczeniu/. Ekonomiści znają oczywiście jeszcze kilkanaście sposobów obliczania
efektywności inwestycji, jednakże takie uproszczenie skraca wywody odciągające uwagę
czytelnika od sedna problemu.
Oczywiście są spektakularne przejścia pomiędzy grupami - np. słynny, stary, mądry
Amerykanin węgierskiego pochodzenia George Soros! Porzucił ci on pomarańcze dla
fiołków kiedy się trochę zestarzał i przestał być egzostatykiem, a kilka rządów zaczęło go
ścigać listami gończymi...
Pomarańcze reprezentują cywilizacje turańską:
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Zwycięzca bierze wszystko i dyktuje prawa.
Konkurencje trzeba zniszczyć.
Niewolników trzeba wykorzystać i wyrzuć.
Słabych porzuca się w stepie.

Jeżeli

z

czegoś

można

zrobić

broń,

to

MY

musimy

ją

mieć

pierwsi.

Fiołki są raczej cywilizacją bizantyńską:

Zwycięzca ogranicza konkurencje i doi ją jak tylko może podatkami, żeby nie wyrosła /jak
japońskie miniaturki drzewek/.
Broń jest reglamentowana.
Konkurencję trzeba ograniczać licencjami, pozwoleniami, itd., ale niech sobie pożyje,
może się przydać jako służba i giermkowie.
Niewolników trzeba hodować.

Nastąpił także podział pracy - Pomarańcze biorą software, Fiołki hardware.
Pewien przywódca przypisany do pomarańczek13 zapragnął stać się fiołkowy i teraz miał
pokazowy proces jako wróg ludzkości, a taki był wielki /pomarańczki myślały, że palnie
sobie w łeb, a tu nic z tego, trzeba go sądzić, pokazywać, wieszać publicznie, a to przecież
takie „fiołkowe''.
Tak by to się miało do rzeczywistości - egzostatycy pomarańczowi jednak kochają się z
endostatykami fiołkowymi, więc z przenikania wzorców się robi „karpatka” /to takie ciasto,
moje ulubione/.

Zmiany w charakterze pozornym po wpływem niepowodzenia i pod wpływem sukcesu
Poza dynamizmem parametrami energetycznymi charakteru są tolerancja, czyli strefa
niewrażliwości na bodźce i podatność, czyli strefa ulegania silnym bodźcom zewnętrznym,
chociaż z oporami psychicznymi. Tworzą one razem strefę szerokości charakteru14 przez co
zachowanie systemu autonomicznego jest bardziej elastyczne i dopasowane do sytuacji
zewnętrznej.
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Stawiam tutaj wniosek, że pod wpływem niepowodzenia charakter „przyspiesza”15egzostatycy stają się statykami- tworzą organizacje dla ochrony własnych interesów i cenią
prawdomówność.
Endostatycy stają się endodynmikami i tyranami.
Cywilizacja turańska tworzy systemy ochrony własnych interesów, ale i chroni słabszych,
bo mocni właśnie słabną.
Cywilizacja bizantyjska tworzy systemy przymusu - wszystko dla zwycięstwa w III
Rzeszy niemieckiej, komunizm wojenny w Rosji Radzieckiej.
Natomiast pod wpływem sukcesu charakter pozorny spowalnia – egzostatycy zostają
egzodynamikami, zajmują się wyłącznie zabawą - dolce vita! Zaś endostatyacy stają się
statykami, urządzają uroczystości rocznicowe, itd. według ustalonego rytuału w święta
ustawowo wolne od pracy.

Przenikanie wzorców zachowań
Według teorii M. Mazura16 charaktery o przeciwstawnych dynamizmach przyciągają się i
darzą sympatią przechodzącą w przywiązanie: egzostatycycy podziwiają umiejętności
organizacyjne endostatyków, endostatycy podziwiają swobodę i pokazowa odwagę
egzostatyków. W rezultacie naśladują wzorce strony przeciwnej - w Bostonie panuje luz i
kozacka fanfaronada, w Houston obowiązkowe są białe koszule i krawaty.
Wzorce egzostatyków są bardziej kolorowe i hałaśliwe, więc lepiej przyswajane przez
młodzież. Ofensywa wojny informacyjnej prowadzona przez Amerykanów przeniosła te
wzorce daleko na północ – dziewczęta z odkrytymi brzuszkami paradują nie tylko w Miami
na Florydzie, na szerokości 25-go równoleżnika, ale i w Kielcach na 49-tym równoleżniku,
ryzykując zapaleniem nerek, ale co tam, trzeba naśladować ludzi sukcesu! I odwrotnie, w
Brazzaville – stolicy /dawnej francuskiej kolonii Kongo/ w upale 40 stopniowym urzędnicy
paradują w garniturach dwurzędowych, a studenci, którzy przyjechali do Polski obrażają się
na pytania o życie w buszu, bo nigdy w buszu nie byli ...
Na mszy św. kanonizacyjnej 15-go października 2006.r. w Rzymie byłem świadkiem
powitania przez kardynała – sekretarza stanu oficjalnych przedstawicieli z Włoch, Francji,
Meksyku, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych – wszyscy wstąpili we frakach , bo to jest
mundurek dyplomaty. Stroje regionalne mieli tylko Meksykanie na placu przed bazyliką.
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Reszta pielgrzymów miała praktyczne stroje statyków - pielgrzymkowe dżinsy, polarki i
trampki .
Takie przenikanie wzorców zachowań można utożsamiać z uniwersalizacją17.

Zasięg terytorialny opcji pomarańczowej i fiołkowej
Według szerokości geograficznej do pomarańczek należą Stany Zjednoczone, kraje
arabskie, Pakistan, Indie i kraje karaibskie. Również Rosja za rządów Jelcyna wybrała opcję
pomarańczowa pomimo tradycji fiołkowych zaczepionych jeszcze prze Piotra Wielkiego.18
Do opcji fiołkowej należy Europa, Rosja pod rządami Putina, Japonia i Chiny.
W Chinach sytuacja jest bardzo niestabilna, bo hardware ulokowano na Południu ze
względu na niskie koszty wytwarzania. Jednakże władze chińskie wypełniają postanowienia
swoistej umowy społecznej i pomału podnoszą płace, tworząc rynek wewnętrzny tak chłonny,
że eksport chiński nie wzrasta a nadwyżki produkcji są wchłaniane przez rynek wewnętrzny
Z uwagi na to ze pomarańcze zawsze szukają zdobyczy, istnieje silne parcie pomarańczy
na kraje fiołkowe. A ponieważ fiołki maja ambicje wszystko zorganizować po swojemu –
przenoszą swoje aktywa i prawa na kraje pomarańczowe.
Ciekawy jest układ w krajach arabskich skłóconych ze sobą ze względu na różnice
religijne – niektóre wyraźnie ciążą ku Europie, jak Turcja i Iran, inne wiernie wspierają Stany
Zjednoczone, jak Pakistan. Korzystając z tych tendencji fiołki lokują produkcję w jednych
krajach a pomarańcze usługi informatyczne w drugich.

Zaspakajanie potrzeb ludzi żyjących w zasięgu opcji pomarańczowej i opcji fiołkowej

Zaspakajanie potrzeb ludzi tworzących daną opcje jest zasadniczym warunkiem jej
przetrwania w warunkach konkurencji. Potrzeby te można definiować różnie - J. Kossecki za
Feliksem Konecznym rozpatrzył kategorie: dobra, prawdy, piękna, zdrowia i dobrobytu19 w
cywilizacji turańskiej i bizantyjskiej, więc te problemy uznaję za rozwiązane.
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Za użyteczną praktycznie uważa się klasyfikację A.H. Maslova20, który zakłada, że istnieje
hierarchia potrzeb i potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspokojone po zaspokojeniu tych
niższego rzędu. Są to w kolejności od najbardziej podstawowych: potrzeby fizjologiczne,
bezpieczeństwo,

potrzeba

przynależności

i

afirmacji,

potrzeba

uznania,

samourzeczywistnienie, potrzeba wiedzy i rozumienia, potrzeby estetyczne. W tabelce na
końcu artykułu podaję hasłowo, jak te potrzeby są realizowane w poszczególnych opcjach.
Szczegółowy opis nie jest chyba konieczny i spowodowałby rozdmuchanie objętości
referatu ponad potrzebę przekazania nowego ujęcia tego problemu. Tabelka ta jest wynikiem
pracy ze studentami na ćwiczeniach w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w
Częstochowie po wykładach J. Kosseckiego r. 2003/2004. Ciekawa jest też realizacja haseł
Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 r – wolność, równość, braterstwo, a także rola
społeczna kobiet w oczach mężczyzn. Odwrotne spojrzenie – rola mężczyzn w oczach kobiet
niestety nie jest dla mnie możliwe do opisania z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo
błędu projekcji – będę się widział takim, jakim chciałbym być widziany, a że kobiety przez
większą część swojego życia są bardziej podatne od mężczyzn21, więc mam podstawy
przypuszczać, że wypytywane odpowiedzą właśnie to co chciałbym usłyszeć i pomiar będzie
obarczony błędem nie tylko interwencji w obiekt mierzony, bo rozmówca nie spodziewa się
takiego pytania, ale i mistyfikacji czyli przystosowania odpowiedzi do oczekiwań
pytającego22.
Psychologowie operują nazwami przynajmniej kilkudziesięciu potrzeb23 i można się
pokusić o ich omawiane w aspekcie opcji pomarańczowej i fiołkowej, jednakże byłoby to już
nudne dla czytelnika spragnionego nowości, bo wystarczy wziąć tabele 35 praw Mazura24 i
książkę J. Kosseckiego, aby bez trudu ustalić jak dany problem ludzki jest rozwiązywany - to
miejsce dla ćwiczeń ze studentami, na których to ćwiczeniach można dowiedzieć się wiele o
panujących wśród nas, Polaków XXI wieku, złudzeń i przeświadczeń.
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Wojna informacyjna w globalnym świecie i jej skutki w postaci załamania się prewencji
nieprawidłowych zachowań25

W globalnym świecie panuje nieustanna wojna informacyjna – informacja ma wartość
większą niż pieniądze wydane na jej uzyskanie, a więc obie opcje stosują wojnę informacyjna
bez przerwy i bez zahamowań, jako, że kryteria etyczne w turańszczyźnie nie są brane pod
uwagę, a w bizantynizmie są podporządkowane wymogom organizacji.
Pomarańcze jako egzostatycy, chętniej posługują się zmyśleniami, zaś fiołki utajniają
informacje. Widoczne to było w czasie wojen w Zatoce Perskiej – w czasie pierwszej wywiad
europejski zataił wiadomości o planowanym ataku na Kuwejt, w czasie drugiej wywiad
amerykański podkręcał atmosferę wojenną nieprawdziwymi wiadomościami o tajnych
broniach masowego rażenia ukrytych przez Saddama Husajna .
Podręcznikowym przykładem utajniania jest policja francuska, której archiwa nigdy nie
będą odtajnione, a więc tajni współpracownicy od czasów Vidoqa26 mogą spać spokojnie.
Pomarańcze podkreślają wyjątkowość danej sytuacji - sensacja jest podstawowym
sposobem informowania. np. wypadek w którym zginęli ludzie to jest informacja godna
upublicznienia.
Fiołki podają niezgodność sytuacji z obowiązującym prawem jako ważniejszą, bez
względu na to, czy zgodność dałoby się uzyskać /przekroczenie obowiązujących przepisów/.
W obu przypadkach nie podaje się skutecznych sposobów uniknięcia wypadku.
W rezultacie takiej polityki informacyjnej zatraca się podstawy prewencji:
1. że wszystko robią ludzie /a nie siły ciemne i złowrogie/
2. że ludzie mogą coś robić dobrze, albo źle
3. że źle robią, gdy nie wiedzą jak robić lub nie chcą tego robić
4. że gdy nie wiedzą, trzeba ich nauczyć
5. że gdy nie chcą trzeba ich zachęcić lub przymusić
25
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6. stosowanie samego przymusu jest skuteczne jak z powyższego widać, jedynie w 1/8
przypadków jeżeli przyjąć, że zdarzenie powyższe są równo prawdopodobne.
Fiołki wierzą w sprawcza moc przepisów- wydamy zakaz i będzie on przestrzegany.
Pomarańcze szukają dziur w prawie – tzw. falandyzacja prawa jest elementem wojny
informacyjnej. Natomiast nie podaje się przykładów właściwego zachowania się w sytuacjach
skrajnych, trudnych moralnie i etycznie niebezpiecznych. To jest przyczyna klęski
wychowawczej. której przykłady są znane: tragedia Ani, która wybrała śmierć nad hańbę to
klęska sytemu wychowania w szkole - cała jej klasa patrzała na hańbę jak na widowisko TV i
nikt jej nie pomógł, wypadek w kopalni w Halembie spowodowany odstępstwami od
bezpiecznych procedur dla uzyskania lepszych wskaźników ekonomicznych....
Lekarka podała pacjentowi zakazany administracyjnie lek i uratowała mu życie a mimo to
będzie sądzona jako przestępca. To skutecznie zniechęci lekarzy do wykorzystywania swej
wiedzy. Przestępca korzysta z zagrabionego majątku – to zniechęci uczciwych
przedsiębiorców. Policjant nakłada mandaty za przekroczenie szybkości w nocy na głuchej
wsi – to zniechęca do współpracy z policją. Akta tajnych współpracowników są publikowane
jako sensacja – to zniechęca składających zeznania dla służb specjalnych.

Wyrównanie szans na starcie jako skuteczny sposób obrony wartości etatyzmu.

Siła i agresywność dominujących opcji powodują, że statycy przegrywają wojnę
informacyjną. Szukałem odpowiedzi na pytanie, jaka jest skuteczna obrona przed agresją i
znalazłem ją analizując zdarzenia z historii starożytnej. Oto miasto Rodos prze 8 miesięcy
odpierało ataki powadzone przy użyciu najlepszej techniki wojennej i 80 tysięcy napastników
nie mogło sforsować jego murów. Jedynym sukcesem wodza Demetriusza był nadany mu
przez obrońców przydomek – Poliorcetes - zdobywacz miast27. Ale wszyscy obywatele byli
objęci programem kształcenia i wychowania państwowego, wszyscy mieli wpojony
patriotyzm i wszyscy mieli przygotowanie wojskowe takie, że każdy mógł być wodzem /i
bywał wodzem/. Działalność na rzecz powszechności kształcenia i nauczania zawodowego
jest również wspólną cechą łączącą postaci nowych świętych Kościoła katolickiego
wyniesionych na ołtarze 15 października 2006 przez Benedykta XVI28 . Sylwetki nowych
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Anna Świderek,Hellada królów, Warszawa 1969.r.
Messa canonizacione 15.X-2006- Vaticano, 2006

świętych opisane w książce wydanej dla potrzeb pielgrzymów przedstawiono nie przez
pryzmat ich postawy duchowej, ale przez „pracę u podstaw”, zupełnie jak u pozytywistów.
Szkoły przez nich zakładane uczyły samodzielnego działania i praktycznego podejścia do
pracy zawodowej i to zarówno chłopców jak i dziewcząt /św. Rosa Pelegrini, św Theodora
Guerin/. Sądzę, że jest to godne uwagi przesłanie i wzór do naśladowania przez
wychowawców chcących zmienić rzeczywistość na bardziej statyczną i zgodna z wartościami
cywilizacji łacińskiej, będącej jakby w odwrocie. Samo ubolewanie nad upadkiem obyczajów
nic nie da: święci nie ubolewali tylko wychowywali i nauczali…

Maciej Węgrzyn
(adres do korespondencji)
ul. Hutników 74
42-200 Częstochowa
e-mail: maciej.wegrzyn@wp.pl
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