Boj liberálů proti Církvi v Polsku: Proč byla odmítnuta
licence katolické televizi Trwam?

Varšavská demonstrace proti neudělení licence TV Trwam
Již několik let vysílá v polské Toruni katolická televize Trwam, těsně spojená s rozhlasovou
stanicí Maryja, jež působí v zemi už víc jak 20 let. Obě média jsou řízena redemptoristou P.
Tadeuszem Rydzykem.
Radio Maryja je již dlouho v Polsku pojmem. Jeho pořady byly často předmětem
nevybíravých útoků levicového a liberálního tábora. Objevovaly se lži, které otec Rydzyk
vždycky snadno vyvrátil: například že vysílač je „antisemitský“ a „šovinistický“ – což
vyplynulo z diskusního pořadu, kdy posluchači měli možnost přímého volání do vysílání a
někteří se prezentovali neomalenými výpady proti Židům. Redakce ale pokaždé tyto výstřelky
uvedla na pravou míru a příslušný moderátor pořadu vysvětlil katolickou nauku o
nepřípustnosti rasové nenávisti (toho jsem byl očitým svědkem při svém osobním vystoupení
v tomto radiu r. 2008).
Hlavním důvodem nenávisti pohrobků komunismu a liberálů vůči médiím otce Rydzyka je
obrana katolické víry a morálních hodnot. Proto jsou solí v očích a nevynechají jediné
příležitosti, aby se je pokusili zdiskreditovat, znemožnit a zlikvidovat. Nikdy se to nepodařilo,
Radia Maryja se několikrát veřejně zastal samotný papež bl. Jan Pavel II. a postavili se za ně i
polští biskupové.
Nyní se naskytla možnost „elegantně“ vyřadit z provozu televizní stanici Trwam v souvislosti
s přechodem od analogového na digitální vysílání. Celostátní Rada pro rozhlas a televizi jí
odmítla udělit k digitálnímu vysílání licenci, což v praxi znamená, že tato televize bude ve
svých vysílacích možnostech značně omezena.
Jaké jsou důvody tohoto rozhodnutí? Údajně u televize Trwam „chybí záruka dostatku
finančních zdrojů.“ Proti tomu se ostře ohradila fundace „Lux Veritatis“ (dále jen LV), jež je
formálním vlastníkem televize Trwam. Podala žalobu proti vedení Rady, v níž uvádí, že roční
obrat televize Trwam činí 90 milionů zlotých a zisk 3,5 milionů, zatímco například soukromá
televize Eska má roční obrat necelé 3 miliony a místo zisku ztrátu 2 miliony. Podobně jsou na
tom i další soukromé televizní kanály. Trwam jako jediný z nich hospodaří s výrazným
ziskem, přesto pouze on licenci nedostal, komerční stanice včetně těch, které dávají
pornografii, však ano.
Tuto skutečnost představitelé Rady vůbec nepopírají, nadále však tvrdí, že „nevidí záruky
dostatku finančních zdrojů v budoucnosti,“ jak uvedl Krzysztof Luft ve vysílání prvního
kanálu polské televize dne 18. dubna v pořadu „Minela dwudziesta.“ Nikdy však nikdo

nekonkretizoval, proč televize Trwam „neposkytuje záruky dostatku finančních zdrojů,“ když
čísla hovoří jasně a jednoznačně.
Lze se tedy oprávněně domnívat, že toto je jen záminkou k likvidaci nepohodlného
televizního kanálu. Luft ve zmíněném pořadu to sice popíral poukazem na to, že ještě
proběhne konkurs na 4 volná místa pro digitální vysílání, ale otec Rydzyk již dříve sdělil, že
mu bylo soukromě řečeno, aby se o to vůbec nepokoušel, neboť to vše je již obsazeno.
Příčina je tedy nikoli technická nebo ekonomická, ale ryze ideologická a politická. Nepřátelé
křesťanství v Polsku nepotřebují celostátní televizní stanici, jež hájí katolickou nauku v její
plné pravověrnosti, nedotknutelnost lidského života od početí až do přirozené smrti, Desatero
Božích přikázání, rodinné hodnoty, manželskou věrnost a sex pouze mezi manžely, poctivost
v podnikání a ve veřejném životě, lásku k vlasti a národní suverenitu proti nátlaku zvenčí.
Usilují o to, aby věřící katolíci, jichž je díky Bohu v Polsku procentuelně podstatně více než
kdekoliv jinde v Evropě s výjimkou Malty, byli mediálně zpracováni v tom duchu, že tradiční
víra je již vlastně něčím zastaralým a nedá se ve veřejném životě aplikovat, např. potraty,
mimomanželský sex, oplodnění in vitro atd. I když v Polsku jsou potraty zakázány s výjimkou
ohrožení života matky, znásilnění a incestu, objevují se neustálé pokusy liberalizovat tyto
zákony poukazem na směrnice EU o „právech ženy“, o což usiluje současný liberální kabinet
premiéra Donalda Tuska. S tím souvisí i snaha diskreditovat jakoukoliv obranu těchto hodnot
proti nátlaku EU, což je oficiálními médii kvalifikováno jako „nacionalismus“ nebo dokonce
„šovinismus“.
Katolíci, kteří brání svou víru, morální hodnoty a národní suverenitu, jsou ostrakizováni jako
„mohérové čepice“. To je pouze jiné slovo pro údajný náboženský fanatismus (mohérové
čepice nosívaly v minulosti zbožné polské venkovské ženy jako vnější znamení své katolické
víry). Politické uskupení Janusze Palikota má ve svém programu přímý boj proti Katolické
církvi a její likvidaci, právě ono stojí za současnými mediálními kampaněmi proti křížům na
veřejnosti, nejznámější byly akce proti kříži před prezidentským palácem ve Varšavě
v loňském roce.
Tomu všemu Radio Maryja a televizní stanice Trwam překážejí, proto musí zmizet. Jejich
nepřátelé se neštítí ani těch nejhorších prostředků, jak odhalují výše uvedená fakta. Naštěstí
ale polská katolická veřejnost nemlčí. Episkopát se již několikrát vyjádřil ve prospěch televize
Trwam. V mnoha vojvodských (krajských) městech proběhly mohutné několikatisícové
demonstrace na obranu televize Trwam, požadující udělení licence. Jen v Řešově,
stotisícovém městě, šlo ulicemi několik desítek tisíc lidí. V sobotu 21.4. se konala celonárodní
mohutná manifestace ve Varšavě.
Polští katolíci tím jen ukazují, že se nemíní vzdát a kapitulovat. Tím se stávají příkladem pro
katolíky celé Evropy. Hodnoty, plynoucí z Božího zjevení, jsou totiž natolik závažnou věcí,
že zde nelze dělat žádné kompromisy. Katoličtí Poláci stáli odvážně při obraně Božích pravd
za komunismu a totéž činí i tváří v tvář neomarxismu a liberalismu. Modleme se, aby jejich
akce měly úspěch. A nestačí jenom modlitba, nutno přidat i ochotu vzít si z nich příklad.
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