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Jak rozprzestrzenia się zło?  
 

Marzec 2019 
 

W refleksji „Poszerzam KPDZ” – str. 60 proponuję poszerzenie, a 
właściwie następny etap KPDZ, którym byłoby: „Poszukiwanie Dobra 
w każdym człowieku”. To już jest trudniejsze zadanie, bo dużo chętniej 
widzimy „źdźbło w oku brata, niż w swoim oku belkę”. A wydaje mi się, że 
czasem od takiego gestu może tak wiele zależeć.  

Opiszę tu wydarzenie, które wg mnie miało bardzo duży wpływ na 
późniejszą historię, ale pewnie bardzo wielu ludzi nie zgodzi się ze mną. 

Katastrofa smoleńska.  
– W moich Refleksjach dużo o niej piszę („Tragedia Smoleńska” – str. 

183). Szok i Trauma. Żałoba; w jednej masie ciał zostały „pojednane” 
wszystkie frakcje polityczne. I scena, gdy Putin, pochylając się nad 
Tuskiem, obejmuje go ramieniem w geście współczucia. Dostrzegam taki 
ludzki odruch w tym „twardzielu”, który ceni sobie nade wszystko 3 pokusy 
szatańskie: „mieć, móc, znaczyć”. To właśnie taka odrobina Dobra. Są 
jeszcze inne oznaki życzliwości, które Polacy doznali od Rosjan.  

Piszę o tym w Refleksji: „Spojrzenie na katastrofę smoleńską w świetle 
Biblii” – str. 81. Jakże wiele zależało od zinterpretowania tej sceny Tuska z 
Putinem. „Życzliwi” Jarosławowi Kaczyńskiemu podpowiadają, że ten gest 
Putina świadczy o tym, że obaj z Tuskiem cieszą się z udanej akcji, która 
doprowadziła do katastrofy. Iście szatańska intryga: wzmogła nienawiść 
żywioną do Tuska przez Jarosława Kaczyńskiego, bo jemu taka inter-
pretacja bardzo odpowiadała. Katastrofalnie popsuły się, dobrze zapowia-
dające się, stosunki polsko-rosyjskie, pogłębiły się podziały w polskim 
społeczeństwie, uruchomiony został „chocholi taniec” nad „wyjaśnieniem” 
powodu katastrofy smoleńskiej, żeby okazało się, że był to zamach. 
Kosztowało to wiele lat pracy i pieniędzy, i oczywiście niczego nie udowod-
niono, bo powody katastrofy były już dawno wyjaśnione przez polskich 
specjalistów. Oczywiście nigdy nie dowiemy się, jak potoczyłaby się 
historia, gdyby ten gest odczytany był jako wyraz współczucia i życzliwości, 
ale na pewno nie popsułoby to tak bardzo naszych stosunków z Rosją. 
Można też przypuszczać, że serce Putina stało się jeszcze bardziej „twarde” 
i z jego strony nie będzie można spodziewać się tego typu „słabości”, co 
może mieć też wpływ na międzynarodowe stosunki.  

 
 
 


