
Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina jako sytuacja experimentum 
crucis w zarządzaniu i prognozowaniu. Opis sytuacji w marcu 2022. Holistyczny
punkt widzenia. Szczegółowe i ogólne prawa historyczne. Jak cywilizacja 
łacińska w swej najdoskonalszej formie zawsze ulegnie obcym cywilizacjom. 
Błędy diagnoz z marca 2022 ze stanowiska antropologii Konecznego w aspekcie 
cywilizacji bizantyjsko-turańskiej. Humanistyka a wojna na Ukrainie. Wojna na 
Ukrainie a fundamentalne znaczenie dla metodologii. Wojna Putina ze stanowiska 
humanistycznego. Cz. XI

1) Jak zdania nic nie znaczą bez ich metafizyki szczegółowej. Nieoznaczoność 
pospolitego języka, jako przyczyna tego, że oskarżenia Moskwy są takie same, jak 
zdania zeuforyzowanych patriotów z marca’22. Wiarygodność stuprocentowa, ale 
zerowa. 

Zeuforyzowani rzekomym pokonaniem Rosji patrioci marcowi, z marca 2022, nie zdają sobie 
sprawy, że to co mówią, to kopia narracji rosyjskiej od początku wojny na Ukrainie, która 
przygotowuje układy armegedonowe, a to oznacza, że zdania nic nie znaczą, jeśli nie ma ich teorii, 
ich metafizyki, która przekształca niedecydowalność języka w pole komunikacji. 

Prawda w zdaniach nie istnieje bez systemu metafizycznego. Metafizyki szczegółowej.1

W przypadku wojska, tę niedecydowalność się przebija ćwiczeniami, dyspozycją psychologiczną, 
musztrą. 

W całej rosyjskiej narracji sugeruje się, od początku tej wojny Putina na Ukrainie, że Polska chce 
zająć tereny Ukraińskie. Nieoznaczoność pospolitego języka powoduje, że oskarżenia Moskwy są 
takie same, jak zdania zeuforyzowanych polskich patriotów z marca 2022, którzy – 
w przeciwieństwie do fizyka Kornela Morawieckiego – lansują błędną tezę „z bandytami się nie 
rozmawia”, tymczasem to Jan Paweł II zaś, jako zamordowany 13 V 1981, wiele godzin spędził na 
rozmowach ze swoim mordercą Ali Agcą. (Polska powinna wprost zarzucić Turcji, że obywatel 
Turcji skrzywdził Polskę od 13 V 81).

Moskwa wykazuje, że Polska stopniowo chce przejąć terytorium Ukrainy, a pierwszym stopniem 
jest wrzask, że „z bandytami się nie rozmawia”, czyli polityka najpierw lansowania 
niedopuszczalności jakiegokolwiek dialogu z Rosją, aby potem przejąć terytorium Ukrainy. 

Z punktu widzenia medioznawstwa, w sytuacji, którą obserwujemy w mediach w związku 
z kowidem i wojną na Ukrainie 2, widoczne jest, że są one (c19 i wojna) całkowicie uzależnione od 
IPU – imperium państwa ukrytego. Nikt nie wątpi – z wyjątkiem Rosji – w prawdziwość przekazu 
przez media krępowania przez Rosjan ludzi i zastrzelonych w Buczy z bliskiej odległości, ale 
wiarygodność mediów jest 
1. stuprocentowa, gdyż wszystkie media to powtarzają i
2. zerowa po wystawianiu przez media przedstawienia faktów od lutego 2020 do 24 II 2022 na 
temat zarządzania pandemią, czyli na temat ludobójstwa.

1 Por. prace prof. T. Grabińskiej, Politechnika Wrocławska.
2 „To najważniejszy problem, skąd się wzięła Ukraina i jakie ma znaczenie”. Bardzo trudny problem, patrz referat 

historyka A. Nowaka w „Skąd się wzięła Ukraina?” (III 2022)
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2) Wojna na Ukrainie a fundamentalne znaczenie dla metodologii kognitywistycznej. 
Wojna Putina ze stanowiska humanistycznego.

Metodologia nauk jest podstawową dyscypliną dla przyszłości. Polscy historycy mówią: „Teraz 
toczą się walki na Ukrainie, które są decydujące dla przyszłości Polski i Europy”. Zdanie to 
wypowiadają wszyscy, ale nie jest to tzw. autoplagiat, ponieważ w humanistyce należy potwierdzać.
Wtedy wypowiada się to samo zdanie, ale w jego tle może być namysł człowieka bezmyślnego 3 
i takiego, który całe życie spędził na analizie faktów. Wtedy to samo zdanie ma inny sens. 

Skoro więc Rosja twierdzi inaczej, toż 134 państwa mogą w Buczy za godzinę lądować 
i sprawdzać, a jednak tego nie zrobiły. Mówimy w marcu mediami, że stopniowo wychodzą 
zbrodnie wojenne (w Buczy, Borodziance), stopniowo jak wojsko ukraińskie odzyskuje utracone 
w lutym i pierwszych dniach marca miejscowości. 

1. Humanistyka jest nauką dedukcyjną, abstrakcyjną.
2. Humanistyka nie jest matematyką, jest nauką dedukcyjną, ale nie w sensie dedukcji liniowej.
3. Humanistyka polega na budowaniu od nowa całego obrazu świata, za każdym razem, z każdym 
„tu i teraz”.
4. Humanistyka polega na braniu pod uwagę wszystkiego i coraz to nowego, polega na ciągłym 
wracania do przeszłości.
5. W rozumieniu humanistyki to Rosja szokuje wolne (? 4) narody, pokazując, co potrafi cywilizacja
wielkostepowa, turańska. Ale my wszystko wiemy za pośrednictwem mediów, które w warunkach 
instrumentalnego jedynowładztwa mają stuprocentową wiarygodność, a w warunkach ludzkiego 
i naukowego doświadczenia z pandemią – mają wiarygodność zerową. W matematyce tak nie jest.

6. Humanistyka wierzy, w marcu 2022, że wychodzą na jaw kolejne zbrodnie popełnione przez 
Rosjan. „I to jest sytuacja, aby się zastanowić nad Ukrainą.” 5 Masowe groby odkryto w 
Borodziance. Humanistyka wierzy, że trzeba zakończyć wojnę, ale też słyszy, wie, że administracja 
prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie wysyłać broń. Ze stanowiska humanistycznego jest to 
działanie ograniczone w trybie konkretystycznym, zatem bardzo prymitywnym klasy „akcja-
reakcja”.

3) Jak konkretyzm łamie duchowość, całościowość, strukturalizm i funkcję, a nawet 
plan przyczynowo-skutkowy. Jak pokazać niedecydowalność języka poza metafizyką.
 
W rozumieniu humanistyki konkretyzm łamie duchowość, całościowość, strukturalizm i funkcję, 
a nawet plan przyczynowo-skutkowy jest tu rozumiany tendencyjnie. Informacje od lutego 2020 
były usytuowane tylko w planie przyczyna-skutek. 

3 To zdanie powtarzają w marcu przygodni nabywcy w sklepach. Można powiedzieć, że jest ono trywialne. Ale też 
historyk w referacie „Skąd się wzięła Ukraina?” Czy wtedy też jest trywialne? Nie, ponieważ wtedy od razu 
chcemy domniemać, że za tym stoi trudna do ogarnięcia wiedza o faktach, że to jest ktoś, kto czyta książkę 
telefoniczną i usiłuje stworzyć teorię tych danych. Człowiek poszukuje wykładni metodologicznej, na tym polega 
człowieczeństwo, książką telefoniczną zadowala się mózg gadzi. Aligator nie potrzebuje teorii faktów, on leży 
w wodzie pół roku, aż trafi na konkret, pożre antylopę i będzie dalej pół roku leżał w wodzie, żyjąc od konkretu do 
konkretu, czekając na konkret. Kapitalizm wielu zamienił w konkretystów. Od słupka do słupka.

4 Wolne nawet w świetle fikcji kowidowej?
5 j.w.
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Nawet w tym planie USA się obawiają, czy wojska ukraińskie nie wykorzystają rakiet do 
ostrzelania celów w Rosji.6 Prezydent Biden wiele razy oświadczał, że USA robią wszystko, żeby 
pomóc Ukrainie. Ale czy wszystko, czy tylko w planie akcja-reakcja? 

Czy wszystko ze stanowiska wojtyłowskiego, Jerzego Popiełuszki (JP), systemu społ.ekon. 
JPII/JPS? W ramach planu akcja-reakcja Rosja mówi, że „Jeżeli Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej zapewnią Ukrainie zaawansowane systemy rakietowe dalekiego zasięgu, to przekroczą 
czerwoną linię.” – Jest tu wszystko. 

Ta czerwona linia to może być wszystkim, jest to niezwykle elastyczne pojęcie, które bez 
metafizyki szczegółowej nic nie znaczy. Zajmujemy się tu szczegółami, aby pokazać 
niedecydowalność języka poza metafizyką.
 
Wiele osób myśli że przesadzamy, widocznie nie widzą tego, że prawda jest niedefiniowalna 
i wymaga metajęzyka. Wszystkie wypowiedzi Rosji i USA oraz UE na temat wojny na Ukrainie 
wskazują, że tym steruje państwo ukryte, że one służą temu samemu, co wszystkie wypowiedzi na 
temat C19 – ukryciu prawdy. 

Wypowiedzi Rosji, że Polska i NATO realizują dalekosiężny plan sprowokowania bardzo ostrej 
reakcji ze strony Rosji. Premier Polski jedzie na Ukrainę, a Rosjanie przeprowadzają manewry 
wojskowe, także zaawansowane, gdy prezydent USA Joe Biden ogłosił (NYT) dostarczenie 
Ukrainie zaawansowanych systemów rakietowych i precyzyjnej amunicji. Rosjanie ćwiczą 
wyrzucanie wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars o zasięgu tuzina tys. 
kilometrów. To do czego ta niekatolicka narracja zmierza? Nie do użycia bomby atomowej?

Szkoda, że wizyty Morawieckiego, Dworczyka, wicepremiera Sasina nie służą dowiedzeniu 
zbrodni Rosji w Borodziance, Buczy, po odbiciu tych terenów z rąk rosyjskich. 

Niepotrzebnie dwuznaczna jest wypowiedź wicepremiera Sasina: „My, Polacy dobrze wiemy 
i wielokrotnie poznaliśmy w historii jak wielkie ofiary trzeba ponosić w walce o wolność, jak 
wolność wymaga poświęcenia.” Być może niepotrzebne są naddatkowe śmierci na Ukrainie i tego 
w Borodziance pod Kijowem, na północny zachód od Kijowa zabrakło (V 2022). Powinno się 
prowadzić z Rosją negocjacje, aby zakończyć cierpienia mieszkańców wsi i miast, aby zakończyć 
zniszczenia na skutek barbarzyńskiego ataku ze strony Rosji. 

4) Dobro jest ogólną kowariancją i to ma zastosowanie do oceny sytuacji na Ukrainie. Trzy 
kluczowe zdania w sprawie wojny Putina’24II2022, które będą odgrywały rolę przez wiek 
najbliższy. 

Ocena (III 2020) sytuacja na Ukrainie dotyczy wszystkiego, co tylko można sobie „wymarzyć” – 
węgla, ropy, sieci energetycznej, chemii, nawozów, statków, wojska, marchewki, oleju, obrony, 
współpracy, granic, okrętów, ceł, życia, śmierci, ekologii, tzw. małych ojczyzn, polityki, regionów, 
budowy, historii, kłamstwa w zakresie pamięci narodowej, sensu patriotyzmu 7, literatury, poezji, 
kultury, tego, co istnieje w każdym normalnym państwie, ale … itd. – I dotyczy zgody, teorii zgody,
teorii państwa i teorii wspólnoty; teorii wartości, teorii wrażeń, przekonań, systemów politycznych 
w Europie i w Azji; systemu feudalistycznego w całej Europie i ukraińskiej narracji mordowania 
Polaków w odwecie za feudalizm, za to, że była pańszczyzna w całej Europie; teorii związku, teorii 
narodu, teorii tego, co jest naprawdę, teorii prawdy. Wypowiedzi, że można wrócić do I RP od 

6 Istnieje o tym wiele artykułów, np. NYT, w których autorzy obawiają się tego.
7 „Co to jest patriotyzm?”, www.experientia.wroclaw.pl
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morza do morza, zamiast nowej milenijnej jakości w syntezie abp. Kominka, świadczą 
o niedojrzałości, a państwo to na pewno nie będzie w najbliższych trzystu latach krzewiło 
w europejskiej geopolityce tego co najdoskonalsze, a więc najważniejsze – systemu społ.ekon. 
JPII/JPS. 

5) Dobro jest ogólną kowariancją i to ma zastosowanie do oceny sytuacji na Ukrainie. Inne 
kluczowe zdania w sprawie wojny Putina’24II2022, które będą odgrywały rolę przez wiek 
najbliższy. Ocena sytuacji na Ukrainie od 24 II 2022 wymaga teorii dobra. Słowa bez 
teorii nic nie znaczą i niszczą pomoc dla Ukrainy. 

1. Nie istnieje możliwość doradzania w sprawie wojny na Ukrainie na kanwie wadliwego języka, 
a odbiorca rad tych rad nie zrozumie. Nie da się odpowiedzieć na pytanie co robić od 24 II 2022 
w kategoriach języka „tu i teraz”, bez całościowej refleksji.

2. Ocena wojennej sytuacji na Ukrainie od 24 II 2022 wymaga teorii dobra.

3. Ocena sytuacji na Ukrainie wymaga teorii, a nie słów, definicji, owe terminy następują po teorii, 
a nie przed, a to wymaga studiowania.

4. Niczego się nie da dokonać prawdoupodobaniowego dla Ukrainy w ramach potocznego języka, 
czyli w ramach słów bez teorii. Bez historiozofii, bez neuroantropologii, bez neurohistorii.

5. Wojna nie dotyczy Polski, ale republik radzieckich, dotyczy niepodległości Litwy, Łowy, Estonii 
i innych republik. Patrioci’III 2022 tego nie rozumieją. W żadnym z milionów wypowiedzi w 
mediach patriotów z marca 2022 (to najważniejszy miesiąc) nie ma tego zrozumienia i wszystkie są
wypowiedziane przez umysł ekstazy wulkanicznej, czyli matrycy pojęciowej, która się porzuca ok. 
30 r.ż., ale się ona odzywa w sytuacjach uderzeniowych, jak ta od 24 II 2022. Polska będzie 
wciągana do wojny po to, aby uzasadnić światu podstawy wojny atomowej. Patrioci’III 2022 są 
ludźmi otępiałymi, nie znają podstaw antropologicznej teorii cywilizacji.

6. Twierdzimy, że słowa bez teorii nic nie znaczą i w warunkach nacisków telewizji mogą już tylko 
wprowadzać w błąd. Czym nasze myśli są tu kierowane? – No proszę. I tak prezydent Bush widział 
w Jaruzelskim obrońcę zachodnich wartości. Da się lepiej?
6a) A przewodnicząca KE Urszula Leyen od dawna lansuje króla Polski wylansowanego przez 
Merkel Kazimierczak.
6b) Wystarczy zastanowić się nad poszczególnymi faktami – widzi w Donaldzie Tusku obrońcę 
unijnych wartości w złowrogiej wobec wartości – Polsce: A przecież to nonsens, to cywilizacja 
polska jest cywilizacją najbardziej rozwiniętą i najbardziej ceni prawdoupodobanie, dotyczy to 
także prawa Marii Zabierowskiej połowy z połowy. – Rozwój idzie przez potencjały, podstawą jest 
dwupotencjalność, której modelem jest podział na XX (kopiowanie) i XY (antykopiowanie). Samo 
podwajanie kopiowania nie daje rozwoju.

6c) Z wypowiedzi Urszuli Leyen widać, że nie wie nawet tego, dlaczego tak jest, że rzeczywistą 
przyszłościową cywilizacją jest cywilizacja polska, nie rozumie też roli liberum veto, które było 
narzędziem w cywilizacji lex continui. 

6d) Zaprawdę 1. nie widać w mediach w USA, zachodnich, ani polskich, że rację – ze stanowiska 
religijnego i ewolucyjnego (jest jakieś trzecie?) – ma Polska, ale 2. czy w jakiś sposób do Polski nie
nawiązuje Putin? – A mianowicie krytykując nazistowskie koncepcje Zachodu, co ma jednak 
znaczenie, jeśli się weźmie pod uwagę, że bolszewizm przyszedł z Zachodu. Czy Zachód nie jest 
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podzielony w sprawie pomocy Ukrainie? A dlaczego? Na to pytanie nie jest tak łatwo dziś 
odpowiedzieć w narzuconym Polsce przez WSW’1989 języku. Ponieważ media są na służbie 
ukrytych sił i służą „real politics”, to wobec tego wprost się nie odpowiada. 

7) Historyczne jest znaczenie tego, że alianci nie pomogli zatrzymać wojnę 1 IX 1939. 
Zamordowanie 20-50 tys. Ukrańców przez Ukraińców, za to, że ci Ukraińcy nie chcieli ulec 
cywilizacji wielko-stepowej i zamordować swej żony lub dzieci. Powstanie’44. Żaden z polityków 
zachodnich nie pojawił się podczas Powstania. Premier Johnson wizytował Kijów w kwietniu i 17 
VI 2022. Premier Churchill nie wsparł polskie oddziały, przemilczał udział ukraińskich. Nie 
wygłosił, że mamy „wspólny pogląd” na zwycięstwo, „na możliwości ochrony naszego kraju przed 
rosyjską okupacją”, a wtedy Patton chciał Rosjan całkowicie usunąć z Polski i alarmował 
prezydenta USA i szefa Sztabu Generalnego USA. W szczególności USA nic nie wspomniały 
o potrzebie zwiększenia dostaw broni Powstańcom, zapewnienia obrony przeciwlotniczej, o tym, że
niemieckie samoloty i bomby pozostają zagrożeniem dla naszego narodu, że 100% niemieckich 
ataków jest prowadzona przez armię niemiecką na zwykłych ludzi, na infrastrukturę cywilną, 
mieszkania, szkoły, wodociągi, apteki, szpitale, uniwersytety, transport. USA nie wspomniały 
o potrzebie wsparcia gospodarczego i finansowego Powstańców, dostawach paliwa, ani o tym, że 
„Agresor musi zapłacić najwyższą cenę za tę agresję, za tę wojnę”. Przeciwnie, wkrótce w ramach 
akcji „Odessa” Niemcy zaczeli kształtować USA. SS-mani zostali masowo przesiedleni do USA.

Rzad polski powinien powołać kilkanaście instytutów, w których byłaby rozwijana myśl, że kiedy 
żołnierze polscy, czyli kucharki, uczennice, lekarki wystrzeliwują do Niemców z zamelinowanych 
strzelb w obronie suwerenności polskiego narodu, to robią to także w obronie tych samych wartości
wolności, które uważamy za oczywiste. 

Patton alarmował USA, że do południa zjedzie ze stoków i zajmie Wrocław, a do 
wieczora Pomorze, nazajutrz zaś zniknie z Polski czerwona zaraza. Jak Putin zadaje 
szach mat i wyśmiewa zarazę podważania ustaleń Witelona. W kierunku teorii 
bohaterstwa. Błędy doradcy USA. 

Można jednak odpowiedzieć inaczej, zadać pytanie, a dlaczego Stany Zjednoczone nie pomagały 
Polsce, Francji, Belgii, Holandii i Anglii w obronie przed Niemcami od początku II W. Św., od 1 IX
1939. Dlaczego USA nie pomagały Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie oraz AK w walce z 
Bolszewią od 17 IX 1939? Ani podczas mordowania Polaków w 1943 za system 
pańszczyźniany w Europie, bo tak – dziwacznie, gdyż magnateria pochodziła 
z Ukrainy, z Rusi 8 – usprawiedliwia się zamordowanie 20-50 tys. Ukraińców 
przez Ukraińców, za to, że ci Ukraińcy nie chcieli ulec cywilizacji wielkostepowej
i zamordować swej żony lub dzieci. Takie pytania trzeba postawić. One dotyczą 
geopromieniowania rzek, przyrody – pięknej strony przyrodniczej, ale dzikiej. Jest jeszcze inna 
rzecz. Bogaci nie mają litości nad biednymi, świadczy o tym zachowanie bogatszych wobec 
biedniejszego Putina, ba!, wiadomo, że bogate kręgi prawicowe, finansowe typu Jeffreya Epsteina 
to siedziba ekscesów seksualnych i tak np. Ghislaine Maxwell została skazana na 20 lat więzienia 
za werbowanie seksualnych niewolnic dla takiego „światka” (półświatka). 9

8 Radziwiłłowie, Potoccy, Lubomirscy, Czartoryscy i sto innych pochodzili z Rusi (mówiono wtedy Rusini, a nie 
Ukraińcy), a potem swój system przenieśli do Korony, nałożyli go na chłopów w Koronie. Ogólnie, był to system 
feudalny, rusiński, ukraiński. 

9 Ghislaine Maxwell ukarana. Ofiary zabrały głos w sądzie – Kobieta (onet.pl)   Te wszystkie elgiebetyzmy nie są 
cechą kobiet dekady Solidarności (S), ich walki, walki Jerzego Popiełuszki (JP), wyszyńskizmu, systemu społ.ekon. 
JPII/JPS, a i dałby elgiebetyzm Gomułka czy Gierek. To są cechy prawicy, a nie lewicy. 
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Dlaczego USA nie chciały pomóc ani podczas Powstania’44? – Ani w Jałcie, Teheranie, Poczdamie,
ani wtedy, gdy już nawet czołgi amerykańskie grzały silniki pod Wałbrzychem i Patton 
alarmował USA, że do południa zjedzie ze stoków i zajmie Wrocław, a do 
wieczora Pomorze, nazajutrz zaś zniknie z Polski czerwona zaraza, a dziś Putin 
zadaje szach mat – wskazuje, że właściwie idzie drogą wojtyłowską, w tym sensie, że wyśmiewa 
zarazę podważania ustaleń Witelona 10 i tak oto zjawia się (III 2022) najważniejsze 
pytanie, czy Zachód podejmie rękawicę i zadeklaruje wobec całego świata, że nie cofnie się przed 
agresorem nastającym na podstawy neuro-cybernetyki i cybernetyki. 

W żadnym wypadku nie zjawi się w teorii neurocybernetycznej („Cybernetyka i charakter”) 
jednopierwiastkowość grupy (XY, XY) i już z samej jej sygnatury wynika, że ten projekt UE jest 
wadliwy. 11 I to jest podstawą dla wojny Putina i przyczyną jej poparcia przez ChRL.

10 W XIII wieku i w wiekach wcześniejszych było wiele opisów duchów, które ludzie widzieli. Witelon, współczesny 
św. Tomasza, w XIII wieku, zdesubiektywizował tęczowatości. Dlatego Wojtyła niespecjalnie epatował Obiektami 
Zjawiskowymi Halowości (OZH) i wolał w dziejowości widzieć palec Boga niż takie obrazki, to co widziano, czyli
interesowała go kosmologia wydarzeń. M. Zabierowski, „Przyrodnicze koncepcje Witelona”, Instytut Nauk 
Społecznych, Politechnika Wrocławska, Raport nr 31, Wrocław 1979, s. 1-5. Witelo – matematyk, fizyk, filozof", 
Studia Filozoficzne 1 (170) (1980) 186-190, ISSN 0039-3142. Witelon wszystkie opisy duchów tłumaczył 
przyrodniczo. To było podstawą jego teorii tęczy. Halo!

11 Dr M. Zabierowska, odkrywczyni nowych twierdzeń i błędów w matematyce statystycznej: „Przyroda eliminuje 
błędy teoriocybernetyczne, nagie kopiowanie bez polityki równoważenia.”
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