
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. 
Historiozofia empiryczna historii najnowszej. Zagadnienie eksperimentum 
crucis w historii najnowszej oraz cnót kosmologalnych, jako kardynalnych. 
Cz. XXV

1) Przyczyny wojny Putina. Dlaczego nie ma wiedzy o wojnie Putina bez wiedzy o jej 
przyczynie. Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Skuteczna przyczyna, czyli kto jest 
sprawcą tej wojny a redukcjonizm telewizyjny. 

1. Wojna Putina jest jak zagadnienie lustracji i ma swoją przyczynę, ale teoria tej przyczyny jest 
skomplikowana i wymaga wiedzy. Nie ma wiedzy o wojnie Putina (lub o wojnie z lustracją) bez 
wiedzy o jej przyczynie (przyczynach). Według telewizji przyczyną jest Rosja, Rosja jako taka, 
pewien twór, który jest dziki i którą najlepiej byłoby podzielić na sto państw. (Według telewizji 
przyczyną lustracji jest rzekoma dzikość). 

Idąc po tej linii skorygujemy wypowiedzi telewizyjnych patriotów z marca 2022 (tak samo są 
„patrioci”, którzy zwalczali lustrację): 
1. Cywilizacja azjatycka jest jedną z przyczyn (już nawet tego patrioci z marca 2022 nie chcą 
słyszeć), ale i ta korekta jest niewystarczająca. (Przyczyną braku lustracji jest cywilizacja turańska, 
antyłacińska, która „nie odpuszcza”). Do tej przyczyny wewnętrznej (materialnej) trzeba dodawać 
przyczyny zewnętrzne. Byłyby to wtedy różne przyczyny skuteczne, a nie materialne. Materia 
cywilizacyjna determinuje styl myślowy azjatycki i dopiero na to działają przyczyny skuteczne oraz
przyczyna formalna. Ta wewnętrzna materialna to odpowiednik warunków idealizacyjnych ze 
względu na zjawisko fizyczne. (Cywilizacja turańska zupełnie inaczej wewnętrznie postrzega 
lustrację, inaczej układa cały język – język odzwierciedla cywilizację).

2. Drugą przyczyną wewnętrzną byłaby przyczyna formalna, czyli że cywilizacja turańska może 
być taka lub inna, modelować myślenie, ale „samolot jest samolotem”, ma latać i to latanie 
prowadzi do pakietu dyspozycji. (W lustracji chodziłoby o czyszczenie, jak mówił min. W. 
Fałkowski – dla cywilizacji turańskiej, wystarczy, że agent ZSRR zostanie agentem CIA, a dla 
cywilizacji polskiej jest to skandaliczne postawienie sprawy, skandaliczne, bo instrumentalne, a nie 
realne, czyli prawdoupodobaniowe).
Rozumowanie cywilizacji wielkostepowej składa się z dyspozycji do własnego, np. niepolskiego 
(nie antypolskiego, ale ogólnie niepolskiego, dlatego „własnego”) roztrząsania zagadnień świata, 
życia, wyglądu świata, sensu świata, człowieka, zmieniającego się świata, tych rzeczy w tym 
świecie. (To byłoby własne rozumienie lustracji). Cywilizacja azjatycka mówi: mamy żyć, ale 
ponieważ życie oni tylko pozornie rozumieją, jak my, w cywilizacji łacińskiej, a zwłaszcza polskiej,
inaczej niż my, to jest to już pewien osobny specyficzny projekt, pewien projekt o przyczynie 
formalnej. Oni tego mogą w ogóle nie widzieć. Kontynuując na przykładzie, to wezwanie „mamy 
żyć” jest czymś takim, jak to, że są różne urządzenia, jedne powiązane z wodą, inne z łąkami, 
lądem, inne z lataniem, powietrzem – i te dyspozycje w sposób formalny determinują projekt 
obiektu wewnątrz cywilizacji turańskiej.
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3. Skuteczna przyczyna natomiast nie ma pochodzenia wewnątrz turańskiego. Wywołuje zmianę 
i jest oddzielona od cywilizacji stepu, czyli jest oddzielona od „tych rzeczy”, ale z tą cywilizacją 
oddziałuje, zawsze specyficznie i ona nadaje tę zmianę – tutaj ona (przyczyna skuteczna) nadaje 
nam wojnę Putina. W przypadku koncepcji abp Vigano to sprawcą tej wojny byłoby państwo 
ukryte. Po swojemu przeczuwają tę koncepcję (abp. Vigano) Franciszek i Benedykt XVI. BXVI 
wiedział o tym w r. 2013 i doszedł do wniosku, że ratowanie świata wymaga dwóch papieży. (W 
lustracji przyczyną skuteczną byłaby decyzja Sejmu z 28 V 1992, czyli powołanie komisji 
Macierewicza, który od młodości był walczący. Potem byłaby przyczyna skuteczna likwidacji WSI,
potem weryfikacji, decyzja Sejmu w r. 2007, w końcu zablokowanie lustracji przez TK, a w r. 2015 
– weryfikacja w MON, potem weryfikacja w r. 2016 i cały ciąg dalszy w obszarze SN, KRS, UE, 
KE, Leyen, KPO itd.). Premier powiedział także, że nie chciałby umierać za wymiar 
sprawiedliwości, bo się nie opłaca. Minister odpisał, że po objęciu stanowiska premiera przez 
Mateusza Morawieckiego zakończył się „czas przyzwolenia na dalszą reformę polskiego 
sądownictwa”

4. Jest jeszcze ostateczna przyczyna, celowa: Co jest celem zmiany, tu tej wojny. Zmiana jest po to, 
aby rzecz stała się tym, czym być powinna. Cele tej wojny państwa ukrytego, wykorzystującego 
cechy formalne i materialne Rosji, byłyby takie jak w okresie luty 2020 – luty 2022, czyli w okresie
zarządzania pandemią. (Natomiast według telewizji celem wojny jest to, co chce podła Rosja, nie 
państwo ukryte, ale drapieżna Rosja). Dla jednych to byłaby depopulacja, stąd zablokowanie leków 
i metod leczenia COVID-19, a dla innych medyków ochroną zdrowia jest zablokowanie tych leków
(np. amantadyny) i metod likwidacji zakażenia C-19 w 1-14 dni, a podanych przez Jerzego Ziębę, 
neurolog Doroty Marii Majewskiej, wirusolog Judy Mikowicz, lekarzy Czerniaka, Fałata, Bodnara, 
Jaśkowskiego i stu innych. Ludobójstwo czy ochrona zdrowia? – Różnica jest zasadnicza. 
Przyczyna ostateczna, czyli celowa, powoduje, że działania muszą spełniać funkcję praktyczną, 
edukacyjną, estetyczną itd. Co jest ostatecznym celem lustracji dla cywilizacji polskiej? – 
Oczyszczenie. A dla cywilizacji stepowej lustracje trzeba ominąć, wyprowadzić w pole. Blokujemy 
lustrację, ponieważ nasza kasta musi przetrwać. „Niech oni tam se chcą lustrować, ale my mamy 
aparat przemocy”, czyli konkret i tym konkretem będziemy sterować tak, aby lustracja stała się 
tym, czym być powinna, czyli musimy ją blokować. Celem tej wojny przeciwko lustracji byłoby 
zachowanie aparatu przemocy, ukrytego, zwalczającego cechy formalne (oczyszczanie) i materialne
(style myślowe) cywilizacji polskiej. Dążymy do depopulacji (usuwania) zwolenników lustracji, 
stąd nasze rozliczne medialne starania o zablokowanie lustracji, tak jak zablokowano leki na C-19 
i wszelkie informacje na temat metod leczenia COVID-19. Informacje podawane przez Jerzego 
Ziębę, neurolog Doroty Marii Majewskiej, wirusolog Judy Mikowicz, lekarzy Czerniaka, Fałata, 
Bodnara, Jaśkowskiego i stu innych były w lutym 2020 warte tryliony euro, ale cel był inny. I tak 
samo my poświęcimy nawet przyszłość Rzeczpospolitej, aby tylko nie doszło do lustracji. Jak 
w „dylemacie” ludobójstwo czy ochrona zdrowia, tak my tworzymy dylemat, że walka z lustracją 
jest ochroną wartości. Będziemy wykorzystywać słowa, terminy, ale nie dopuścimy do 
powstawania teorii słów, metafizyki tych terminów, nowego języka. Ma obowiązywać język prosty 
typu „poproszę kilo chleba, kostkę masła”, a nie język analityczny. Przyczyna ostateczna, czyli 
celowa, przetrwanie post-NKWD-izmu powoduje, że działania muszą spełniać funkcję praktyczną, 
edukacyjną, estetyczną itd.

2) Niemcy i USA w I W. Św. Narzędzia w zabawie w modelowanie demokracji. 
Osłabimy Imperium Brytyjskie odbierając Niemcom prawa do parcia na wschód. 
Orędzie Wilsona ze stycznia 1917 roku. Konecznyzm. Polskę nie dopuszczono do umów 
w Poczdamie z powodu ukrzyżowania w II W. Św. 
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1. Wojna Putina na Ukrainie ma przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Uczestniczą w tym zespole 
przyczyn stanowiska państw wobec narodów i państw. Do tego zespołu przyczyn wojny na 
Ukrainie należy rozumowanie USA, Anglii, Francji i Niemiec w I W. Św. 

2. Stanowisko polskiego rządu – wobec sprawy Europy po I W. Św. (a w tym wobec Ukrainy) – jest
błędne potrójnie. Jest jawnie a) emocjonalne, niezmiennie b) subiektywne oraz c) 
psychologistyczne, a nie merytoryczne.

3. I W. Św., podobnie jak II W. Św., nie jest w pełni zrozumiana. Co byłoby tutaj syntezą dla 
przyczyny skutkowej, skutecznej? – Otóż Amerykanie pomyśleli zupełnie inaczej niż Anglicy. 
Lepiej jest poprzeć Francję, przez ujęcie Niemcom, czyli osłabić Anglię. (W r. 2016 prezydent 
Trump dał do zrozumienia, że przez ujęcie Niemcom, można dodać też i Anglii).

USA a I W. Św.: Lecz i Rosję trzeba osłabiać budową Polski. Silna Rosja to niedopuszczalne, 
z wielu powodów, ale powiedzmy na wyrost zaczepnie: jeszcze by nam przegłosowała – bo 
rozpoczynała się niepewna zabawa w demokrację – nasze nabycie Alaski. 

Widoczna jest tu przyczyna materialna i formalna. Trzeba osłabiać Niemcy, skorośmy się włączyli 
do I W. Św., czyli osłabimy Imperium Brytyjskie odbierając Niemcom prawa do parcia na wschód. 
Stworzymy barierę w postaci Polski. Trzeba by zmniejszyć opór Anglii wobec naszych propozycji. 
Coś damy za to Anglii – likwidację imperium katolickiego, w istocie pseudokatolickiego, 
impregnowanego Prusami i Austriakami, jak uważał Bonaparte, ale Stany się tym nie przejmowały. 
Austrią przecież wzmocnimy Rosję i Niemcy.

4. Powstało tak antyangielskie orędzie Wilsona ze stycznia 1917 roku, potem ze stycznia 1918 roku.
W punkcie trzynastym mówiło o Polsce, o państwie suwerennym, wytwarzało ono równowagę 
w Europie. To przecież jest teza Bonapartego i części dyplomacji francuskiej. Wzmocnić Francję 
i Polskę, jako ośrodki wyższej cywilizacji. To jest Konecznyzm. To właśnie stanowi treść ostatniego 
przesłania prezydenta Francji Valéry’ego Giscarda d'Estaing’a w jego „Zwycięstwo armii 
Napoleona”.1

5. Po pierwsze, trzeba oskarżać Rosję o anschluss Krymu, ale po drugie, trzeba szukać wyjścia 
i takiego, że to państwa zachodnie wybudowały potęgę atomową ZSRR, potem (2014) Rosję 
anschlussową.

6. Jest tu istotny błąd patriotów z marca 22 w przedstawianiu wojny Putina:

Rosja się nie wypiera pomocy USA, Anglii i Francji w wybudowaniu ekonomicznej w Poczdamie 
potęgi ZSRR, tymczasem patrioci z marca’22, rząd, prezydent, KE, UE i państwa zachodnie anulują
cały ten („swój” też) wkład, cały zespół działań wybudowania Czerwonego Smoka, ponieważ go 
potrzebowały w r. 1945 i to zrobiły. Polski nie dopuszczono do umów w Poczdamie, ponieważ 
uważano, że została ukrzyżowana w II W. Św. A Niemcy siedzieli za kratkami.

Patrioci z marca’22: Nie chcemy mieć zmartwienie z powodu wojny atomowej i nie będziemy się 
cykać. Co tam strachać się wojną. 

1 Książki Valéry’ego Giscarda d’Estainga „Zwycięstwo armii Napoleona” nie zrozumie umysł technokratyczny. Była
przedmiotem analiz Klubu Solidarności Walczącej Kosmos-Logos i fizyka dr-a Kornela Morawieckiego.

3



3) Winni wojnie na Ukrainie a budowanie potęgi rosyjskiej. Niemcy i Francja 
i inspiracja. Wojna jako przedmiot działań systemu „z chaosu porządek”. Zysk firm. 
Jak zabrakło debaty na temat pandemii. Czy wojna Putina byłaby zaplanowana na 
wyższym szczeblu – koincyndencja z COVID-19. Wytwarzanie Imperium Zła i miłości.

1. To budowanie potęgi rosyjskiej się powtarzało, np. od lutego 2014 do lutego 2022, a nawet przez 
dekadę wcześniej. Wystarczy zajrzeć do gazet z XXI wieku, aby zobaczyć, że państwa zachodnie są
winne budowaniu Rosji i temu, że ich zdaniem (ich to liczne rządy, ministrowie, urzędnicy, przed 
i po każdych wyborach na Ukrainie) Ukraina bardziej pasuje do rosyjskości. Gospodarczo, 
politycznie, janukowyczowo – porozumienia mińskie ułożyły głównie Niemcy i Francja 
w płaszczyźnie przyczyny skutkowej, przyczyny tzw. skutecznej, „tu i teraz”, ale z inspiracji 
Stanów, którym to porozumieniom Ukraina się przeciwstawiała (czy nie?, gdzie są analizy?), ale 
została zmuszona do akceptowania (nieprawdaż?) i jednocześnie nieakceptowania (ale w jakim 
stopniu?), za wiedzą i bez wiedzy UE.

2. Nie można zrozumieć wojny Putina bez zrozumienia kapitalizmu, bez dogłębnego ciągłego 
rozpatrywania zachowania i decyzji kapitalizmu, czyli rządów kapitału. 2 Ponieważ zasada 
kapitalistyczna „niech silniejszy zwycięża” prowadzi do totalitaryzmu, to kapitalizm jest tu, np. od 
przeklinanego okresu zarządzania od lutego 2020, komunizmem: zysk firm na wolnym rynku jest 
komunizmem. Stąd od lutego 2020 zabrakło w komunizmie (czyli w czym, jak nie w kapitalizmie) 
uczciwej debaty na temat pandemii C-19, którą lud nazywa plandemią, czyli oszukańczą pandemią.

3. Przecież zarządzanie plandemią było wygenerowane przez zysk; przez system zyskiwania. Przez 
zysk firm, sprzedaż, przez transakcyjność kupno-sprzedaż, podaż – popyt. To są cechy kapitalizmu, 
a nie wojtylizmu wyszyńskizmu popiełuszkizmu, czyli socjalizmu. To są cechy prawicy, cechy 
rządów kapitału, św. ideologii „z chaosu porządek”, wolnorynkowości, a nie sterowania, walki 
o byt a nie planowania. 

Mówią plandemia, a nie pandemia. Wniosek najmniej prawdopodobny, który się cieszy aplauzem: 
Czyżby wojna Putina nie byłaby zaplanowana na jeszcze wyższym szczeblu? Czyżby to byłaby 
rozciągnięta w czasie dekady 2004-2014 koincyndencja c-19 i wojny Putina? 

Jeżeli nie ma leczenia zakażeń, jeżeli zlikwidowano wypowiedzi każdego kręgu zorientowanego ku
leczeniu narodowo, jawnie pro-zdrowotnie to stopień wpływów państwa ukrytego jest kolosalny. 

4. Wszystkie te punkty powinny być czytane razem. Nie można za każdym razem przypominać 
o ich połaczeniu. Kapitalizm – czyli komunizm – zakazał od lutego 2020 pokazywania w telewizji 
niechcianych przez firmy ekspertów, a nawet wielkich uczonych, którzy wskazywali na ludobójczy 
charakter zakazu leczenia C-19, a bardziej oświeconych polityków usuwano z Sejmu, rząd opłacał 
usuwanie prawdy na portalach społecznościowych, finansował grupy ORMO-wców. 3 

Usuwano z przestrzeni publicznej to wszystko, co nie zgadza się z kapitalistyczną zasadą rządów 
kapitału. Literat Krzysztof Karoń mówił (PChTV, 2022) krytykował kapitalizm, czyli materializm, 
a redaktor dał tytuł, że Karoń krytykował komunizm, materializm, czyli nieświadomie 
2 To nonsens co K. Karoń mówił (yt, VI 22), że on musi zwalczać pogląd prawicy, że kapitalizm pochodzi od głowy, 

capita, a nie od kapitału. Chodzi tu o zrzucenie z siebie kwantyfikacji kopernikańskiej. Pewien adwokat (z komitetu
kard. Gulbinowicza), który brał udział w represjonowaniu niewidomego profesora Jerzego Płonki (+17 IX 2019), 
wielkiego matematyka, tłumaczył mi, że trzeba dbać o bliźniego tzn. tylko o brata, kuzyna, bo bliźni oznacza brata, 
ewentualnie kuzyna. I tak ludzie dążą do zrzucenia z siebie tego, co by obligowało ich do kwantyfikacji 
kopernikańskiej. 

3 – np. laser, lotnik x Bartek.
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podświadomie wskazał, że kapitalizm jest komunizmem. Nawet profesorowie ze strachu kapitalizm
nazywali postkomunizmem, postliberalizmem, neomarksizmem, PRL’em bis, neoliberalizmem, 
byle nie użyć z powodu represji zakazanego od r. 1989 słowa kapitalizm. 

Ze stanowiska obiektywnego obserwatora II W. Św., termin Reagana, który nazwał ZSRR 
„imperium Zła”, może mieć jeszcze inne znaczenie, zupełnie inne. Może oznacza też kraje 
europejskie, a nawet imperium zza wielkiej wody. Rosja była gotowa wycofać się w r. 1945 
z Polski, a zdaniem J. B. Zeldowicza to Stany tego nie chciały. Oddanie Polski w łapy Stalina 
spowodowało efekt odwrotny – miłość do przeciwnika Stalina. 
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