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Warszawa, 16 stycznia 2020 r.

„O NAPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” W XXI WIEKU!
Szanowne Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie
Zaangażowanych !
Koleżanki i Koledzy Akademicy wszelkich stopni i tytułów i ośrodków
uczelnianych!
Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświatowi wszelkich placówek
i instytucji!
Czas swiąteczny, czas przełomu roku nastraja do refleksji, ta refleksja zas
prowadzi do jednego wniosku: nadchodzi czas ostatecznej decyzji: czy my, nauczyciele
i wychowawcy ktorzy są budowniczymi przyszłosci, z rezygnacją i w ciszy godzimy się
na finał Ziemi i naszego losu – zgodnie z rytmem szostego wymierania gatunkow?
A rownoczesnie godzimy się, aby jednym z czynnikow zagłady naszego swiata była
polityka władzy i głoszone heretyckie opinie o tym, ze ekologia jest zgubną ideologią.
Bezradnosc wobec nieodpowiedzialnej władzy i zgoda na takie opinie dostojnikow
koscioła, wykluczające racjonalizację ochrony naszej ginącej ziemi, odbierają sens
istnienia i działania naszej najstarszej profesji „nauczycielskiej” „w dniach
ostatecznych”.
Dlatego wołamy głosno o zjednoczenie wysiłkow dla powstrzymania zagrozen
i degradacji globalnych i lokalnych; społecznych, kulturowych i w perspektywie takze
nadchodzą

jako

nieuchronna

konsekwencja

nieodpowiedzialnych poczynan wspołczesnego swiata i kolejnych polskich rządow.
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ktore

W perspektywie globalnej powinnismy wspierac wszelkie ruchy ekologiczne, ktore z
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ekonomicznych,
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determinacją i na całym swiecie walczą o zatrzymanie katastrofy na naszym globie.
Powinnismy wyrazic wstyd za polski rząd, ktory jako jedyny potrafi wyrazic sprzeciw
całej Europie wobec jej racjonalnych projektow ochrony przyrody. Kazdy racjonalny
osąd działalnosci władz politycznych naszego panstwa nie pozostawia cienia
wątpliwosci - polskie władze polityczne pozbawione są elementarnego poczucia
odpowiedzialnosci

za

przyszłosc

naszego

kraju

zarowno

w

wymiarze

międzynarodowym, jak i wewnętrznym i prowadzą do kolejnej, narodowej katastrofy.
Jestesmy samotną wyspą obojętnosci i wykluczenia, doswiadczamy dotkliwego
dyskomfortu w relacjach z Unią Europejską.
Nie wypowiadamy się w imieniu jakiejkolwiek orientacji politycznej. Nie
występujemy przeciwko konkretnej partii ani formacji politycznej. Jestesmy ludzmi
nauki, edukacji i wychowania, ktorzy w poczuciu odpowiedzialnosci chcą uchronic
pokoj

społeczny,

wartosci

narodowe

i

przyszłosc

ojczyzny

przed

nieodpowiedzialnoscią politykow, przed patologicznymi mechanizmami sprawowania
władzy, ktore prowadzą kolejny raz w naszej historii do katastrofy narodowej. Tragedią
naszego narodu i panstwa jest to, ze ledwo wyszlismy z mrokow totalitarnego systemu,
w ciągu kilkunastu lat rodzime władze polityczne zniszczyły jednosc narodową,
rozpętały nieznane dotąd w naszej historii „wojny plemienne”, nasyciły zycie publiczne
mową i czynami nienawisci i dokonały czynow zagrazających przyszłosci narodu
i panstwa.
I dzieje się to w sytuacji, gdy koniunktura gospodarcza sprzyja rozwojowi i gdy
warunki geopolityczne, jak nigdy dotąd w historii, sprzyjają naszym aspiracjom. I oto
w takich warunkach w naszej ojczyznie trwa „wojna”! Na razie symboliczna, na razie
bez ofiar i terroru fizycznego. Za to „wojna” ideowa, terror propagandowy i czyny
nieodpowiedzialnej destrukcji instytucji oswiaty i kultury, ktore są fundamentem
wartosci i wspolnoty. Zwiastują perspektywę najgorszych scenariuszy totalitarnych

filozofa i teologa Boecjusza, ze „wszelkie zło pochodzi od władzy”. Ku pamięci i uwadze
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udokumentowali głęboką zasadnosc prawdy głoszonej przez sredniowiecznego
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rządow i katastrofy gospodarczej. Podczas 30 ostatnich lat polscy politycy
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rządzących warto jednak przypomniec inna wielką prawdę starozytnego mędrca –
Seneki, ze „niegodziwe krolestwa nigdy nie trwają wiecznie”.
W naszym przekonaniu jestesmy swiadkami i mozemy byc ofiarami „chorej
władzy”, i „chorego panstwa”. Te dwie choroby zainfekowały polskie społeczenstwo
takze chorobą: wzajemnej nieufnosci, rozpadem więzi, bezinteresowną zawiscią,
nasiloną agresją. Tym trzem zagrozeniom zechcemy poswięcic trzy najblizsze
biuletyny, aby w schematycznych diagnozach ukazac narastające zagrozenia dla
bezpiecznego rozwoju oraz wspolnie szukac srodkow i drog uzdrowienia chorej
władzy, dysfunkcyjnego panstwa i podzielonego społeczenstwa.
Nie wolno nam milczec i trwac w bezczynnosci, bo kto milczy - ten się zgadza,
kto nie protestuje - ten popiera. Nie wolno nam ani milczec, ani popierac tych chorob,
ktore trawią naszą ojczyznę!
Historia i praktyka oporu społecznego wskazuje, ze rewolucja w tradycyjnym
wydaniu jest swoistą odmianą walki o zmianę władzy, a nie jej natury. Dowiodły tego
dziesiątki przykładow z historii ludzkosci, na czele z najsłynniejszymi słusznymi
zrywami rewolucyjnych protestow: rewolucją francuską, rewolucją chinską, rewolucją
rosyjską, rewolucją kubanską i wieloma innymi. Rewolucje zawsze były walką o władzę
a nie walką o „system wartosci”, o człowieka i warunki jego rozwoju, mimo ze
towarzyszyły im obezwładniające hipokryzją fajerwerki obietnic swietlanej
przyszłosci pod panowaniem nowej władzy. Wartosc tych obietnic nasze starsze
pokolenie mogło poznac z autopsji.
Alternatywą skompromitowanej historycznie rewolucji moze byc tylko
społeczenstwo obywatelskie i jego bierny opor. „Nieposłuszenstwo władzy”, dystans
wobec jej funkcjonowania poznalismy w swoistym, ograniczonym wydaniu w czasach
realnego socjalizmu. Wyrazał się podziałem narodu na: „my” - społeczenstwo i „oni”
- władza. W praktyce prowadził do pielęgnowania, głownie werbalnego, samego

obywatelskiego”

i

nie

było

wykształconych

form

oporu

społecznego
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i „gnijące” funkcje systemu. Ale to dlatego, ze nie istniało nawet pojęcie „społeczenstwa
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ustroju władzy a organizm gospodarczy panstwa skazywał na powolną agonię
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i zracjonalizowanego nieposłuszenstwa władzy. Dzis mamy wyobrazenie teoretyczne
i częsciowo praktyczne tych zjawisk, więc taka droga w walce ze zdegenerowaną
moralnie i mentalnie władzą wydaje się byc i mozliwa, i racjonalna. A co najwazniejsze,
jedynie skuteczna!

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Prezes Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych,
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