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"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Andrzej Bobola SJ (ur.30 XI 1591, zm.16 V 1657), praw
dopodobnie pochodził ze Strachocina. Dnia 31 VI11611 zgłosił się do To
warzystwa Jezusowego. Pełnił funkcję rektora Kościoła, był kaznodzieją,
spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem młodzieży w Nieświerzu. Żywoty świętego podkreślają, iż miał wspaniały dar przemawiania,
odznaczała go też niezwykła serdeczność. Był zapalonym misjonarzem,
pracę pełnił gorliwie przemierzając wschodnie rubierze Rzeczypospolitej.
W maju 1657 jedno z miast granicznych, Pińsk zajęli Kozacy. An
drzej Bobola uciekł do pobliskiego Janowa, a stamtąd do wsi Pewekł. Tam
16 V schwytali go Kozacy. Oprawcy bili go nahajami, założyli mu koronę z
gałęzi, policzkowali. Tortury przeprowadzono z iście kozacką fantazją.
Najpierw wybito mu zęby i wyrywano paznokcie, dalej było zdzieranie skóry,
rany ciała powstałe w czasie tortur kaci obsypali plewami z jęczmienia,
jednocześnie przypalali go pochodniami. W rany po usuniętych paznok
ciach wbijali mu drzazgi. W czasie kaźni Andrzej Bobola modlił się za opraw
ców, którzy rozwścieczeni tym faktem wyrwali mu język przez kark i wyłupili oko. Następnie spętanego ciągnęli za końmi i ranili lancami. Na ple
cach wycięli mu skórę w kształcie ornatu. Ledwo żywego zawlekli do
rzeźni, gdzie przypalali go ogniem. Wreszcie na głowie zamęczonego
wycięto do kości tonsurę. Na końcu żywy jeszcze Andrzej Bobola wrzuco
ny został w błoto, gdzie konał kilka godzin. Dobito go mieczem.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii. Był przyjacielem papie
ża Sykstusa II, u którego pobierał w młodości naukę. W 258 r. cesarz
Waleryan, wydał wyrok skazujący wszystkich chrześcijan na śmierć lub
ciężkie kary. Aresztowany papież przekazał Wawrzyńcowi pieczę nad
Kościołem w Rzymie. Wkrótce jednak Wawrzyniec został złapany przez
legionistów. Gdy nie chciał za nic w świecie wyrzec się wiary, kaci osmagali go "szkorpionami", bili ołowianymi kulkami, przypalali rozżarzonym
żelazem. Kiedy i to okazało się nieskuteczne, rozłożyli go na rozpalonej
do białości kracie. W czasie katuszy Wawrzyniec żarliwie modlił się.
Imię Wawrzyńca włączono do kanonu mszy świętej i litanii do wszy
stkich świętych. Święty Augustyn napisał, że "Jak Jerozolima szczyci się
Szczepanem, tak Rzym jest dumny z Wawrzyńca".

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Wojciech (956 - 997) przyszedł na świat w Czechach. Do
służby Bogu przeznaczono go od dziecka. Był podobno niezwykle urodzi
wy, pracowity, pilny w nauce, odznaczał się żywą wyobraźnią.
W 982 został biskupem Pragi - objął diecezję boso. Prowadził asce
tyczny tryb życia -wiadomo, że swoje dochody oddawał biednym. Często
odwiedzał uwięzionych i chorych. Był znany z żywych i wzniosłych kazań.
W 996 r przybył do Polski. Udał się na Pomorze głosić Ewangelię.
Kiedy powracał z misji, został otoczony przez zbrojny tłum. Związanego
Wojciecha zawleczono na pobliski pagórek. Jak pisze Piotr Skarga: "świę
tego postawiono przed pogańskim kapłanem, który pierwszy rzucił w nie
go włócznię". Za jego przykładem poszli inni. Przebito go włóczniami,
martwe ciało zostało poćwiartowane. Odciętą głowę nabito na żerdź.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Maksymilian Maria Kolbe OFM (1894 - 1941). Kiedy miał 12 lat
objawiła mu się Najświętsza Maria Panna trzymająca w dłoniach dwie
korony - czystości i męczeństwa. W 1910 Maksymilian wstąpił do nowicja
tu ojców franciszkanów. Jeszcze jako subdiakon założył Rycerstwo Nie
pokalanej. W późniejszych latach był wydawcą "Małego Dziennika", pi
sma o najwyższym nakładzie w II RP. Przez wiele lat pracował jako misjo
narz w Japonii. Po powrocie do kraju, tuż przed wybuchem wojny, został
aresztowany i osadzony w obozie w Ostrzeszowie. Po uwolnieniu powrócił
do Niepokalanowa. Nie na długo, gdyż w 1941 aresztowano go ponownie
i zesłano do Oświęcimia.
Pod koniec lipca 1941, uciekł jeden z więźniów z bloku o.Kolbego.
Za karę komendant obozu wybrał część więźniów, skazując ich na śmierć
głodowąw specjalnie przygotowanym bunkrze. O.Kolbe dobrowolnie zgo
dził się zastąpić jednego ze skazanych. Poszedł na śmierć wraz z 9 towa
rzyszami do bloku śmierci nr 13. Przyzwyczajony do głodu Kolbe przeżył
w bunkrze 2 tygodnie bez jedzenia i picia. Uśmiercono go ostatecznie
zastrzykiem fenolu. Wydarzenie to miało miejsce 14 sierpnia, w wigilię
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ciało o.Kolbego spalono w kre
matorium.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Jan Sarkander (1576 - 1620) urodził się w Skoczowie w
Czechach. Od 1604 do 1608 roku studiował teologię w Pradze i Ołomuń
cu, rok wcześniej przyjął święcenia kapłańskie. Znany z niezłomności w
sprawach obrony wiary, dobry apologeta. Jako kapłan i proboszcz na
wrócił na wiarę katolicką około 250 osób w ciągu jednego roku. Z powodu
prześladowań protestanckich uciekł do Polski. W okresie wojny trzydzie
stoletniej, powrócił do swej parafi w towarzystwie Lisowczyków. Pomówiono
go o zdradę kraju. Został za to aresztowany i skazany na ciężkie tortury.
"Rozciągano go tak, że pękały na nim ścięgna i wychodziły kości ze sta
wów, przypalano mu pochodniami piersi". Usiłowano również, jak podają
kroniki, wymusić na nim złamanie tajemnicy spowiedzi. Gdy Jan Sarkan
der odmówił, ponowiono tortury. Dodatkowo ściskano mu głowę żelazny
mi obręczami, rozciągano przywiązawszy do nóg kamień, by skuteczniej
porozrywać mu ścięgna. Zmarł miesiąc po tych mękach.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Według św. Ambrożego święty Sebastian był dowódcą straży przy
bocznej cesarza rzymskiego Dioklecjana. Sebastian cieszył się ogrom
nym zaufaniem cesarskim, które wykorzystywał roztropnie i ostrożnie, aby
pomagać prześladowanym wówczas chrześcijanom. Uchodził za człowie
ka bogobojnego i wiernego chrześcijanina, wspierał duchowo braci w wie
rze, którzy byli więzieni. Miał też dar uzdrawiania i nawracania. W okresie
wzmożonych prześladowań wydało się, że jest wyznawcą Chrystusa. Sam
cesarz skazał go na śmierć przez rozstrzelanie strzałami. Ciało Sebastia
na zaś, jak pisze Piotr Skarga, "cesarz w miejsce plugawe wrzucić kazał".

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Paweł - Apostoł narodów. Pochodził z Tarsu z Cylicji (Azja
Mniejsza) z rodziny faryzeuszów, posiadał obywatelstwo rzymskie. Uro
dzony w 8 roku po Jezusie. Rodzina Pawła miała swoje korzenie w rodzie
pierwszego króla Izraela, dlatego nadano mu później imię Szaweł.
Mając dwadzieścia lat udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie po
głębiać swą wiedzę. Znany był ze swej wrogości wobec chrześcijan. Asy
stował przy kamienowaniu św. Szczepana. Gdy miał 30 lat wymaszerował do Damaszku, by tropić i prześladować chrześcijan, lecz pod brama
mi miasta ukazał mu się Chrystus. To wydarzenie zmieniło jego życie. Po
opuszczeniu miasta przebywał 3 lata na pustyni studiując naukę Jezusa.
Potem prowadził działalność apostolską, szeroko opisanąw Dziejach Apo
stolskich i Listach. Aresztowano go ok. 60 roku w Jerozolimie, gdzie spę
dził w więzieniu 2 lata. Ponownie zatrzymany w Rzymie, został jednak
bardzo szybko uwolniony, potem udał się do Hiszpanii. Umęczony w roku
67 wAquae Salvinae - zginął od miecza, ponieważ jako obywatel rzymski
nie podlegał śmierci krzyżowej.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Piotr (Szymon) pochodził z Betsaidy. Jego bratem był Św.
Andrzej Apostoł. Piotr-Szymon prowadził przedsiębiorstwo rybackie, za
pewne był więc zamożny. Jezus wyznaczył Piotrowi wiodącą rolę wśród
swoich uczniów nazywając Go skałą, na której wybuduje swój Kościół.
Miłujący Chrystusa do szaleństwa, podobno z uwagi na swoją impulsywność, nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, kto zdradzi Jezusa - ponieważ
natychmiast rozszarpałby zdrajcę. Podanie mówi o walce, jaką Piotr sto
czył w Rzymie z pewnym oszustem i magikiem, który twierdził, że jest
Synem Bożym. Piotr modlitwą doprowadził do kompromitacji oszusta. Ów
mag wykorzystując diabelskie moce unosił się w powietrzu, Piotr skłonił
demony do pozostawienia magika, który w tej samej chwili spadł na zie
mię i rozstrzaskał się.
Około 64r. został ukrzyżowany głowądo dołu, na odwróconym krzy
żu. Piotr sam prosił o ten sposób kaźni, mówiąc, iż nie jest godzien umie
rać jak jego Pan.

"Współczesny Kościół potrzebuje nowych świętych,
a nie nowych reformatorów."
Jan Paweł II

Święty Jan Chrzciciel już w łonie matki został oczyszczony z grze
chu pierworodnego. Jan był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krew
nej Najświętszej Marii Panny. Odegrał wyjątkową rolę w dziejach odku
pienia świata - był zwiastunem Pana Jezusa, a także ochrzcił Go. Mając
trzydzieści lat zaczął głosić naukę, chociaż nie miał żadnego wykształce
nia. Jednocześnie wiódł ascetyczne życie na pustyni judzkiej, odżywiał
się szarańczą i korzonkami, nosił skórę z wielbłąda.
Prawdopodobnie potępił cudzołóstwo króla Heroda IIAntypasa, który
go za to uwięził. W czasie uczty pijany król Herod postanowił spełnić każ
dą prośbę swojej córki Heroidy, z którą cudzołożył. Heroida po namowie z
matką zażądała głowy Jana. Wyrok natychmiast wykonano, a samą gło
wę Jana Chrzciciela przyniesiono przed oblicze Heroda na tacy.
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KRZYSZTOF KOEHLER

***
Jeżeli tylko jest,
to zostać chce,
po to jest mowa
cała, jaka tylko
jest, to znaczy, wiersz.
Że każde słowo
usynawia rzecz:
jeżeli jest,
to znaczy,
zostać chce.
Sosny rudzieją
w słońcu, idzie
zachód.
Jeżeli tylko jest,
to po co trwa?
Wrony ciskają
w czerwień kule
lotu.
Jestem, by
zostać wiernym
światłu
w kleszczach zmroku.
Jeżeli jest,
to raczej tylko
drzwi niż ściana.
Jeżeli jest,
oddaje wciąż,
co ma
ginie i kończy się
otwiera wieczność
i na zawsze
trwa.
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Ludzie przy ogniu,
duże, małe
ptaki nurzające się
w niebie. Zmierzch.
Stój. Oto
jest kres.
Jeżeli teraz,
to już:
stada schodzą
z pól, paruje tafla
wód.
Jeżeli teraz,
to już:

BOŻE CIAŁO
„Święty Boże" na
ulicy w tłumie.
Słowa wędrujące
z ust do ust.
Śpiewam. Głośno.
O czym? Nie rozumiem.
Łapię oddech.
Dyszę. Otacza nas Duch.

Krzysztof

Koehler
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Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. "Trybuna" zamieściła
wywiad z przewodniczącym
SdRP Józefem
Oleksym.
Skrytykował on "Tygodnik Powszechny" za jego publikacje
na temat agenta "Olina", dodając autorytatywnie: "Nie mieści
się to w duchu II Soboru Watykańskiego". Nagle okazało się,
że teraz można usprawiedliwiać Soborem prawie wszystko:
nawet tuszowanie afer szpiegowskich KGB. Pod tym względem
lider SdRP, którego rozmodloną twarz zapamiętaliśmy z kaplicy
jasnogórskiej,
przebił
w
interpretacji
Soboru
nawet
Schillebeeckxa i Drewermanna.

ESTERA LOBKOWICZ

UKRADZIONY SOBÓR

Pierwsza fala - dziennikarze
Żyjemy w epoce felietonów. Coraz mniej osób czyta książki, a jeśli już się
0 nich wypowiada, to najczęściej nie na podstawie bezpośredniej lektury, lecz
korzystając z omówień, recenzji i komentarzy. Dla większości katolików na świecie
wiedza o Soborze Watykańskim II nie pochodzi z lektury ponad 600 stron
uchwalonych wówczas dokumentów, lecz z różnego rodzaju doniesień prasowych
1 telewizyjnych. Nie ma się co oszukiwać - recepcja Soboru w skali globalnej,
zwłaszcza w pierwszym okresie, odbyła się nie poprzez kościelne kanały
informacji, lecz za sprawą wielkich mediów, znajdujących się w rękach organizacji
świeckich.
Ujawniła się wówczas wielka dysproporcja między t e m p e m życia i
komunikacji Stolicy Apostolskiej oraz nowoczesnego świata. Ilustruje ją dobrze
fakt, że kiedy Rosjanie wystrzelili w kosmos pierwszego sputnika, Pius XII poruszał
się po Watykanie niesiony w lektyce. Podobna dysproporcja istniała między
katolickimi środkami masowego przekazu a wielkimi mass-mediami. Te ostatnie
ukształtowały obraz Soboru na skalę światową jeszcze podczas jego obrad.
Korespondencje mające najczęściej postać informacji "newsowych" w wielu
umysłach wywołały fałszywe pojęcie o Soborze. Nie musiało to wcale wynikać ze
złej woli dziennikarzy, lecz raczej z pewnego tropizmu zawodowego, który każe
im gonić za sensacją i nagłaśniać opinie najbardziej kontrowersyjne. Duży udział
miała w tym także ignorancja piszących (niedawne badania socjologiczne w
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Stanach Zjednoczonych ujawniły, że zaledwie 6 proc. dziennikarzy amerykańskich
akceptuje wartości chrześcijańskie, podczas gdy wśród ogółu społeczeństwa
odsetek ten wynosi 60 proc.)
O. Jacek Salij OP porównał kiedyś Kościół do witraża. Z zewnątrz widzi
się tylko zakurzone szyby i dziwnie powykręcane pręty z ołowiu. Dopiero wewnątrz
kościoła (i Kościoła) dostrzec można piękno kompozycji i bogactwo kolorów.
Wiedza piszących o Soborze dziennikarzy na temat tego, czym jest religia, Kościół
i chrześcijaństwo - można nierzadko porównać do kompetencji kogoś, kto
wypowiada się o witrażach, nie oglądając ich od wewnątrz.
Masa wiernych nigdy nie studiowała soborowych dokumentów, przeżyła
natomiast zmiany w liturgii oraz została zalana powodzią artykułów prasowych,
które nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że w Kościele dokonało się coś w
rodzaju Rewolucji Francuskiej czy też przewrotu kopernikańskiego. Wśród
wiernych, zwłaszcza na Zachodzie, można było zaobserwować dezorientację ile rzeczy w religii podlega dyskusji? A skoro podlegają te, to może i wszystkie?
Druga fala - teologowie
Kiedy Sobór się skończył, przyszedł czas spokojnej refleksji i rzetelnych
opracowań zamiast "newsów". Czas rozwiania wątpliwości, jakie mogły narodzić
się z powierzchownych relacji. Było to zadanie dla teologów. Jak zauważył w
wywiadzie dla bolońskiego tygodnika "II Regno" obecny prefekt Kongregacji
Doktryny Wiary Joseph kardynał Ratzinger, Sobór Watykański II stanowił wielkie
wyzwanie i w i e l k ą szansę dla w s p ó ł c z e s n e j t e o l o g i i , gdyż w y d o b y ł ją z
neoscholastycznej szkatułki i kazał ją skonfrontować ze światem. Był to krok
uzasadniony i konieczny do tego, by teologia mogła skutecznie odpowiedzieć na
wyzwania nowych czasów. Istniało jednak ryzyko, że część teologów okaże się
w tej konfrontacji zbyt naiwna, jednostronna, mająca zbyt duże nadzieje na
osiągnięcie kompromisu i porozumienia ze wszystkimi nurtami oraz nie dość
świadoma ogromu dziedzictwa i bogactwa własnej wiary.
W wielu przypadkach teologowie zamiast rozwiać wątpliwości wiernych,
zaczęli je więc jeszcze pogłębiać. Najbardziej poczytne w USA opracowanie
dokumentów soborowych było dziełem o.Waltera M.Abbota SJ. Z jego komentarzy
wynikało, że Sobór w wielu punktach odstąpił od tradycyjnej doktryny katolickiej.
W podobnym duchu - tak jakby podstawową kategorią w dziedzinie wiary był
postęp - zaczęło wypowiadać się wielu innych teologów. Rodziło to wrażenie,
jakby wraz z Soborem Watykańskim 11 nastąpiło pęknięcie w doktrynalnej ciągłości
Kościoła. Teologowie zaczęli kwestionować niektóre z dogmatów, podważać
nauczanie Magisterium i domagać się nowych, bardziej rewolucyjnych, zmian w
Kościele. Terenem ich działalności były początkowo głównie katolickie uczelnie.
W Wyższej Szkole Teologicznej w Amsterdamie Smulders odrzucił dogmat
W c i e l e n i a ; na uniwersytecie w Nijmegen S c h i l l e b e e c k x z a p r z e c z a ł unii
hipostatycznej, czyli jednoczesnej Boskości i człowieczeństwu Chrystusa; w
Tybindze Kiing zakwestionował Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy; na
uniwersytecie w Wurzburgu Snackenburg dowodził, że epizod spod Cezarei
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opisany w Ewangelii św. Mateusza został wymyślony tylko po to, by uwierzytelnić
prymat Piotra. Podobne przykłady można by mnożyć; na bieżąco donosi zresztą
o nich prasa.
Zjawisko to nie ograniczyło się tylko do teologów i sal wykładowych, ale
rozciągnęło się na inne sfery życia Kościoła. Druga połowa lat 60. to w krajach
zachodnich masowe porzucanie stanu kapłańskiego i zakonnego zarówno przez
mężczyzn jak i kobiety. Dochodzi do tego jawne nieposłuszeństwo okazywane
publicznie przełożonym, czego symbolem może być nikaraguański jezuita
Fernando Cardenal, który - mimo napomnień ze strony swoich zwierzchników był ministrem oraz jednym z głównych ideologów w marksistowskim rządzie
sandinowskim. W czasie, gdy w Nikaragui racjonowano nawet wodę, on sam
j a k o c z ł o n e k n o m e n k l a t u r y opływał w d o s t a t k i . O d i z o l o w a n y od reszty
społeczeństwa, poruszał się tylko pod osłoną kubańskiej lub NRD-owskiej
o b s t a w y . G ł o s i ł przy t y m tzw. t e o l o g i ę w y z w o l e n i a c z y l i m i e s z a n i n ę
chrześcijaństwa i marksizmu. Twierdził na przykład, że każdy sandinista jest
Jezusem Chrystusem, a Bogiem jest rewolucja, gdyż może dać człowiekowi
wszystko. Teologia wyzwolenia stała się niezwykle popularna w latach 60., 70. i
80. wśród duchowieństwa w Ameryce Łacińskiej. W rządzie sandinowskim
zasiadało aż trzech katolickich zakonników, a meksykański biskup MendezoArceo
zaczynał swoje kazania od wzniesienia pięści i okrzyku: "Jestem marksistą!"
Zamęt dotknął nawet niezwykle zasłużony zakon jezuitów. Oto kilka tylko
przykładów na ich temat, jakie podaje w swoim tekście pt. "Dokąd dąży Kościół?"
Piotr Skórzyński ("Rzeczpospolita" 6-7 VI11996): "W 1968 r. dyrektor Jezuickiego
Stowarzyszenia w Indiach ogłosił, że zbawienie dusz od wiecznego potępienia
nie jest już teologią ważną dla działalności misyjnej. W USA jezuita Daniel Berrigan
został oskarżony o udział w spisku mającym na celu wysadzenie budynków
f e d e r a l n y c h w W a s z y n g t o n i e . Rok 1971 p r z y n o s i w y s t ą p i e n i e g r u p y
amerykańskich jezuitów nazywających siebie chrześcijańskimi maoistami. Dwa
lata później wychodzi głośna książka "Wierzę w nadzieję" profesora jezuickiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego, o. Dieza-Alegrio, kończąca się zdaniem: Musimy
połączyć się we wspólnej sprawie z tymi wszystkimi, którzy poświęcili się rewolucji
socjalistycznej"
Od czasów reformacji nie było w historii Kościoła okresu, w którym
jednocześnie tak wielu duchownych nie zaczęłoby krytykować Kościoła, a co
więcej - domagać się zasadniczych zmian w istocie jego nauczania. Co ciekawe,
wszyscy jako na źródło swojej inspiracji powoływali się na Sobór Watykański II.
Zjawisko to przybrało tak wielkie rozmiary, że papież Paweł VI posunął się do
stwierdzenia, że "autokrytyka przerodziła się w autodestrukcję". Zachowało się
świadectwo z tamtych czasów sędziwego ojca Pio (późniejszego błogosławionego);
jego biograf wspomina: "Kiedy w latach sześćdziesiątych, w okresie Soboru,
Kościół zalała fala kontestacji płynącej ze strony wiernych i duchowieństwa,
stwierdził z bólem, płacząc: Jak dobrze, że jestem taki stary, że śmierć się zbliża.
Nie mógłbym żyć spokojnie widząc, jak krytykują Kościół i rozszarpują go na
kawałki jego własne dzieci".
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Zaniepokojony był tym papież Paweł VI, który w rozmowie z Jeanem
Guittonem powiedział wprost: "Obecnie w Kościele panuje wielkie zamieszanie.
W tym wszystkim nie chodzi o nic innego, jak tylko o samą wiarę. Najbardziej
zadziwia mnie, kiedy zastanawiam się nad tym, co się dzieje w świecie katolickim,
że w obrębie katolicyzmu zdaje się przeważać myślenie niekatolickie i może się
tak zdarzyć, że to niekatolickie myślenie w obrębie katolicyzmu będzie w
przyszłości najsilniejsze, ale nie będzie ono nigdy myśleniem Kościoła. Musi
przetrwać choćby mała trzódka, obojętnie jak byłaby nieliczna".
Kardynał Ratzinger w książce "Raport o stanie wiary" stwierdził, że to
uporczywe domaganie się zmian w Kościele, zmian, które w rzeczywistości
przekreślałyby jego tożsamość, jest myśleniem nie w duchu prawdziwego
Vaticanum II - jak twierdzą ci, którzy głoszą te postulaty - ale myśleniem w duchu
wyimaginowanego Vaticanum III. W ten sposób charakteryzował on m.in. postawę
teologów skupionych wokół pisma "Conciulium", z którym sam zerwał współpracę
w roku 1973: "Zaczęto mówić, iż dokumenty Vaticanum II nie mogą być dłużej
o d n i e s i e n i e m dla t e o l o g i i k a t o l i c k i e j , gdyż s o b ó r był j e s z c z e z n a k i e m
tradycjonalistycznego, klerykalnego Kościoła, a więc należy te tendencje
przezwyciężyć".
Holandia czyli Vaticanum III

Krajem, w którym udało się przeprowadzić coś w rodzaju wspomnianego
przez kardynała Ratzingera "Vaticanum Tertium" - jest Holandia. W a r t o
przypomnieć, że przed Soborem Holandia szczyciła się największą na świecie
liczbą powołań misyjnych, miała też jeden z najwyższych na świecie wskaźników
praktyk religijnych - na niedzielne msze uczęszczało 65 proc. katolików, a do
wielkanocnej komunii przystępowało ich 87 proc. Kardynał Ratzinger w "Raporcie
o stanie wiary" wspomina, że przed Soborem Holandia była "prawdziwątwierdzą
tradycjonalizmu i wierności Rzymowi".
"Jeśli chodzi o soborową odnowę Kościoła - pisał rok po zakończeniu
obrad Vaticanum II Jerzy Turowicz w "Tygodniku Powszechnym" (52/1966), Holandia stanowi obecnie absolutną szpicę awangardy w skali światowej".
27 listopada 1966 r. w Rotterdamie rozpoczął się synod pastoralny
holenderskiego Kościoła katolickiego. Halina Bortnowska zamieściła o nim tekst
w "Tygodniku Powszechnym" (45/1966) zatytułowany "Mały Sobór Holenderski".
"Ze względu na program prac i ich organizację synod ten stanowi całkowitą nowość
w skali światowej", pisała autorka, podkreślając, że w wielu kwestiach synod
holenderski poszedł o krok dalej niż Sobór Watykański II. Na przykład w Watykanie
doradcy nie mogli brać udziału w tajnym głosowaniu, a w Rotterdamie zostali do
tego dopuszczeni; podczas Soboru przedstawiciele wyznań niekatolickich mieli
status obserwatorów, natomiast na synodzie, gdzie obecni byli reprezentanci 14
różnych konfesji, posiadali oni status doradców.
Powyższe przykłady ilustrują myślenie w kategoriach wyimaginowanego
Vaticanum III na płaszczyźnie rozwiązań instytucjonalnych, ale znacznie bardziej
brzemienne w skutki było zastosowanie owego sposobu rozumowania ("o krok
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dalej") do zagadnień teologicznych. Efektem takich właśnie poczynań był
ogłoszony w Holandii w 1966 r. "Katechizm dla dorosłych". Jak pisał Jerzy
Turowicz: "Jest to zupełnie nowy i oryginalny typ katechizmu, opracowany nie w
postaci gotowych formuł, ale w postaci refleksji dostosowanej do dzisiejszej
mentalności, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauki i najnowsze prądy
myślowe". Redaktor "Tygodnika" dodawał też, że "przeciwnicy katechizmu,
integryści (bo są i tacy w Holandii), zbierają podpisy pod petycją do papieża, w
której oskarżają Katechizm o sformułowania heretyckie" ("TP" 52/1966).
Stolica Apostolska przyznała jednak rację "integrystom" - specjalnie
powołana w tym celu komisja kardynalska, która wydała swe orzeczenie w 1967
r. w Lombardii, orzekła niezgodność Katechizmu z doktryną katolicką. Gdyby
ukazał się on przed Soborem, zostałby umieszczony na indeksie dzieł zakazanych.
Oto niektóre z błędów (przed Soborem powiedziano by: herezji) zawartych
w holenderskim Katechizmie: 1. brak stwierdzenia, że dusze ludzkie zostały
stworzone bezpośrednio przez Boga, 2. nieobecność aniołów, 3. twierdzenie, że
grzech pierworodny przekazywany jest nie dziedzicznie, ale epidemicznie, tzn.
nabyty przez życie w ludzkiej społeczności, 4. brak potwierdzenia Niepokalanego
Poczęcia Maryi, 5. brak stwierdzenia, że Chrystus umarł za grzechy ludzi, 6.
brak p o t w i e r d z e n i a rzeczywistej o b e c n o ś c i Chrystusa w E u c h a r y s t i i , 7.
podważenie nieomylności Kościoła, 8. niepoprawny wykład o skuteczności
sakramentów, 9. nieprawdziwa definicja cudu. Mimo sprzeciwu Stolicy Apostolskiej
kontrowersyjny katechizm nie został wycofany, miał natomiast liczne wznowienia.
W przededniu wspomnianego już synodu Halina Bortnowska pisała, że
jest on "przejawem daleko idącej demokratyzacji Kościoła holenderskiego, w
którym ten powszechny proces przebiega szybciej i gruntowniej niż w innych
krajach. Nigdy dotąd świeccy - w trybie oficjalnym i poniekąd parlamentarnym nie mieli tak wielkiego wpływu na stanowienie prawa w Kościele i na kierunek
zachodzących w nim zmian (...) Można przypuszczać, że losy holenderskiego
eksperymentu, a przede wszystkim jego konkretne owoce będą miały znaczny
wpływ na kształtowanie się sytuacji także w innych krajach".
Konkretne owoce holenderskiego eksperymentu (owego Małego Soboru,
czyli Vaticanum III) są dziś aż nadto widoczne: opustoszałe kościoły (mniej niż 5
proc. katolików na niedzielnych mszach), upadek praktyk sakramentalnych (niemal
całkowite zniknięcie spowiedzi), radykalny zanik powołań kapłańskich (1-2 rocznie
w całym kraju), prawie powszechne przyzwolenie nie tylko na antykoncepcję, ale
również na aborcję i eutanazję. Matka Teresa po pobycie w Amsterdamie
stwierdziła, że takiego piekła nie spodziewała się zobaczyć, i że jest tam dużo
gorzej niż w Kalkucie.
Warto jeszcze przytoczyć jedno zdanie z tekstu Haliny Bortnowskiej z
1968 r. pt. "Edward Schillebeeckx, teolog spotkania" ("Znak" 7-8). Opisując wizytę
w Stanach Zjednoczonych tytułowego bohatera, uważanego powszechnie za
głównego autora holenderskiego eksperymentu, autorka cytuje jedno z pytań,
jakie zadali mu oświeceni katolicy amerykańscy: "Jak Holandia dokonała tego,
że oficjalny Kościół stał się Kościołem otwartym, do czego my tak tęsknimy?".
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"Sobór konieczny, choć inny"
O kryzysie Kościoła katolickiego, jaki dotknął po Soborze Watykańskim II
głównie kraje wysoko rozwinięte, napisano już całe tomy. W 1985 r. kardynał
Ratzinger stwierdził: "Bezsprzecznie ostatnie dwudziestolecie było dla Kościoła
katolickiego niefortunne. Skutki tego, co nastąpiło po Soborze, są przeciwne
oczekiwaniom wszystkich, także oczekiwaniom papieży Jana XXIII i Pawła VI".
Kardynał przestrzegał jednak, "by Soboru Watykańskiego II - jego oficjalnych
deklaracji i autentycznych dokumentów - nie obciążać odpowiedzialnością za
ewolucję posoborową zdecydowanie przeciwstawną literze i duchowi dzieła Ojców
Soboru".
"Jestem przekonany, - mówił - że szkody, które ponieśliśmy w ciągu
ostatnich dwudziestu lat, nie są zawinione przez Sobór. Przyczyny znajdowały
się wewnątrz Kościoła, w którym ujawniły się utajone przedtem siły - albo
nieodpowiedzialne, albo tylko naiwne w swoim optymizmie - entuzjazmujące się
nowoczesnością, a w rezultacie mylące postęp techniczny z prawdziwym,
całościowym postępem. Szkody te zostały spowodowane także i tym, co przyszło
z zewnątrz jako skutek rewolucji kulturalno-obyczajowej średniego mieszczaństwa,
które zdobyło przewagę na Zachodzie. To nowe, tzw. trzecie mieszczaństwo
hołduje przede wszystkim indywidualizmowi, racjonalizmowi i hedonizmowi, w
ramach wyznawanej przez siebie radykalno-liberalnej ideologii."
Kryzys Kościoła na Zachodzie jest niewątpliwie odbiciem kryzysu, jaki
toczy współczesne społeczeństwa konsumpcyjne. Jest on jednak boleśniej
odczuwany t a m , gdzie Kościół zamiast być "znakiem s p r z e c i w u " w o b e c
dominujących prądów epoki - wchodzi z nimi w kompromisy kosztem własnej
tożsamości (vide: Holandia), a na dodatek posługuje się przy tym retoryką
posoborową. Taki Kościół staje się "solą, która zwietrzała". W rzeczywistości to
nie Sobór Watykański II, lecz j e g o liczne n a d i n t e r p r e t a c j e , nadużycia i
zafałszowania prowadzą do pogłębienia kryzysu.
Jeden z rozdziałów w książce Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei"
nosi tytuł: "Sobór konieczny, choć inny". Papież apeluje, "ażeby interpretować
Sobór w sposób właściwy, a bronić przed interpretacjami tendencyjnymi. Takie
interpretacje bowiem istnieją, nie pojawiły się dopiero po Soborze, w pewnym
sensie Sobór zastał je już w świecie, a nawet w Kościele, jako pewne dyspozycje
albo antydyspozycje do jego przyjęcia i zrozumienia, a także wprowadzania w
życie".
W kwietniu br. telewidzowie w Polsce mieli okazję zobaczyć w programie
"Frondy", poświęconym "reformatorom" w austriackim Kościele, jak jeden z liderów
ruchu "Wir sind Kirche" wypowiada następujące słowa: "Sądzę, że nie tylko
chrześcijaństwo przyniosło prawdę. Prawda jest tak samo obecna w innych
religiach i kościołach, co stwierdził Sobór Watykański II..." Otóż Sobór nigdy
niczego podobnego nie twierdził, dlatego też człowiek ten, określający sam siebie
mianem "posoborowego", w istocie prezentuje stanowisko antysoborowe. (Na
marginesie warto dodać, że w swej książce pt. "Kościół Chrystusa czy Kościół
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bazy?" obecny biskup Salzburga Andreas Laun pisze o ruchu "Wir sind Kirche",
że "Nowy Kościół reformatorów nie jest już Kościołem Jezusa Chrystusa, ale
anty-Kościołem").
Podobnie rzecz ma się z innymi interpretatorami soborowych dokumentów,
którzy analizowany przez siebie materiał traktują wybiórczo lub zniekształcają
go. Konstytucja "Gaudium et spes" mówi, że formy ewangelizacji powinny się
zmieniać w czasie tak, by być jak najlepiej dostosowanymi do mentalności każdego
pokolenia. Tymczasem wielu teologów uważa, że do mentalności współczesnego
człowieka nie docierają już nie tylko formy, ale i treści chrześcijańskiej nauki,
dlatego postulują rewizję niektórych dogmatów, np. Niepokalanego Poczęcia czy
nieomylności papieża. Poglądy te, głoszone m.in. przez Kiinga, Schillebeeckxa
czy Drewermanna, znajdują na Zachodzie przychylność wielkich mediów i są
szeroko nagłaśniane.
Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem" mówi o tym,
że wszyscy katolicy świeccy są powołani do apostolstwa, a więc powinni świadczyć
o Bogu wszędzie tam, gdzie się znajdują: w życiu rodzinnym, zawodowym,
społecznym; powinni wspomagać księży w dziele ewangelizacji. Tymczasem
austriaccy "reformatorzy" interpretują ten dekret jako wezwanie do "klerykalizacji
świeckich", czyli do zastępowania kapłanów przez osoby niekonsekrowane. W
ten sposób powstaje w Kościele wewnętrzna opozycja. Wierni nie prowadzą
działalności apostolskiej w świeckim otoczeniu, a jedynie krytykują biskupów i
papieża.
Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" mówi o konieczności
prowadzenia dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi w celu odbudowania
widzialnej jedności Kościoła bez rezygnacji z własnej tożsamości, czyli z depozytu
wiary. Po Soborze nastąpił jednak zalew publikacji teologicznych, w których słowo
"ekumenizm" zostało zinterpretowane jako dążenie do stworzenia uniwersalnej
panreligii również z przedstawicielami religii niechrześcijańskich. Podobnych
nadinterpretacji można wymienić znacznie więcej. Doszło do tego, że każdą
herezję zaczęto usprawiedliwiać Soborem Watykańskim II.
Duch i antyduch
Jak twierdzi kardynał Ratzinger, już podczas trwania obrad Soboru "ujawnił
się rzekomy jego duch, który był niczym innym jak jego antyduchem. Za jego
sprawą zaczęto uważać, że wszystko co nowe lub rzekomo nowe (ileż to bowiem
dawnych herezji odżyło w ostatnich latach jako absolutna nowość!) jest o wiele
lepsze od tego, co było lub co jest. To za sprawą tegoż antyducha zaczęto uważać,
że historia Kościoła zaczyna się od Soboru Watykańskiego II jako swoistego
punktu zerowego".
Być może owego "antyducha" dostrzegł także Paweł VI, skoro spod
kompetencji Soboru wyjął problematykę regulacji urodzin i zastrzegł decyzję w
tej sprawie wyłącznie dla siebie. Silny był wówczas nurt domagający się rewizji
tradycyjnego stanowiska Kościoła w tej kwestii. Specjalna komisja ekspertów,
którą papież powołał w 1966 r., po dwóch latach pracy nie zdołała osiągnąć
jednomyślności. Amerykański historyk Tad Schulz twierdzi nawet, że w komisji
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więcej było zwolenników rozwiązań liberalnych. Ostatecznie jednak w Encyklice
"Humanae Vitae" z 1968 r. papież potwierdził tradycyjną naukę Kościoła w sprawie
przerywania ciąży i antykoncepcji. Encyklika spotkała się z niesłychaną krytyką,
głównie wśród amerykańskich i zachodnioeuropejskich teologów, m.in. Karla
Rahnera SJ.
Niedawno 164 teologów katolickich wystosowało apel do Jana Pawła II,
by zrewidował stanowisko Kościoła zawarte przez Pawła VI w "Humanae Vitae".
Twierdzą oni, że przez rygoryzm w etyce seksualnej Kościół katolicki traci
wiernych. Na apel ten odpowiedział dr Siegfried Ernst, członek Ewangelickiego
Synodu Krajowego Wirtembergii. Stwierdził on ze smutkiem, że choć jego
macierzysty Kościół ewangelicki zliberalizował swoje stanowisko w bardzo wielu
kwestiach związanych z problematyką seksualną, to nie przybyło mu wiernych, a
nawet zaczęło ich ubywać w coraz szybszym tempie.
Czy można było przewidzieć pojawienie się owego "antyducha" Soboru, o
którym wspominał obecny prefekt Kongregacji Doktryny Wiary? Jego poprzednik
na tym stanowisku, kardynał Ottaviani wysłał w 1966 r. do wszystkich biskupów
świata list, w którym wyliczał dziesięć herezji zagrażających ortodoksji katolickiej
w związku z interpretacją soborowych dokumentów. Dotyczyły one następujących
spraw: 1. stosunek Pisma i Tradycji oraz natchnienie i nieomylność Biblii, 2.
ewolucja formuł dogmatycznych, 3. rola i autorytet Magisterium Kościoła, 4.
obiektywność i niezmienność prawdy, 5. Boskość i człowieczeństwo Chrystusa,
6. rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii, 7. znaczenie sakramentu
pokuty, 8. nauka o grzechu pierworodnym, 9. prawo naturalne i etyka sytuacyjna,
10. zagrożenie irenizmu i indyferentyzmu w działalności ekumenicznej.
Na fali posoborowego entuzjazmu powyższe przestrogi zostały jednak
zlekceważone; arcybiskup Paryża Veuillot powiedział nawet o dokumencie, że
jego "sformułowania nie odpowiadają naszej dzisiejszej psychologii". Francuski
hierarcha okazał się jednak (by użyć określenia kard. Ratzingera) "zbyt naiwny w
swoim optymizmie", gdyż czas przyznał rację kardynałowi Ottavianiemu. Błędne
opinie, jakie rozpowszechniły się w Kościele po Soborze, dotyczyły właśnie
wymienionych przez niego zagadnień.
Departament IV MSW - posoborowy
Polska, na skutek panowania komunizmu, nie miała okazji, by przejąć się
na serio duchem Soboru. Prasa PRL-owska nie była tak nastawiona na sensację,
jak prasa zachodnia, choć - jak zauważył bp Tadeusz Pieronek - chodziło jej o
p r z e k o n a n i e czytelnika, że "biskupi są podzieleni na k o n s e r w a t y s t ó w i
postępowców, a wśród tych pierwszych prym w i o d ą biskupi polscy z kard.
Stefanem Wyszyńskim na czele".
Kard. Wyszyńskiemu udało się wymóc na Pawle VI zgodę na bardziej
wstrzemięźliwe wprowadzanie w Polsce zaleceń soborowych. Komunizm, który
stanowił rewolucyjne zerwanie ciągłości historycznej, głosił postulat "nowego
społeczeństwa" i "nowego człowieka". Kościół natomiast, który był jedynym
azylem duchowym przed tym systemem, symbolizował z a r a z e m ciągłość
historyczną i przywiązanie do "starych" form. Prymas zdawał sobie sprawę, że
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wszelkie gwałtownie przeprowadzone reformy mogły spowodować u wiernych
wstrząs (w krajach zachodnich taki wstrząs spowodowały). Poza tym wielu zaleceń
Soboru nie sposób było w komunizmie zrealizować, np. Stanisława Grabska w
książce "Dzieci Soboru zadają pytania" przyznaje, że dekret o apostolstwie
świeckich był praktycznie niemożliwy do wprowadzenia w życie z powodu agentury
IV Departamentu MSW.
Wspomniany zresztą Departament, zajmujący się infiltracją duchowieństwa,
na długo przed pojawieniem się w Polsce komercyjnych wydawnictw typu "Marba
Crown" czy "Uraesus" (wydają m.in. Kiinga, Deschnera czy Ranke-Heinemann)
zajmował się promowaniem postępowej myśli teologów zachodnich. Departament
wydawał periodyk "Ancora", nie figurujący w oficjalnym rejestrze czasopism i
rozsyłany pocztą do wybranych odbiorców. Głównymi autorytetami na łamach
tego pisma - jak wspomina bp Józef Życiński - byli tacy teologowie, jak: Kung czy
Greinacher, głoszący poglądy niezgodne z doktryną katolicką.
Polska nie doczekała się co prawda swojego Drewermanna i na wielką
myśl heretycką raczej się nie zanosi, ale tu i ówdzie pojawiają się wypowiedzi
księży stawiające ich wierność ortodoksji pod znakiem zapytania. Podczas
sympozjum ekumenicznego w maju br. ks. Lucjan Balter SAC stwierdził, że
dogmatu o nieomylności papieża nigdy nie uchwalono i jest on tylko faktem
prasowym. Rektor Kolegium oo. Jezuitów w Krajowie ks. Stanisław Obirek SJ
udzielił natomiast wywiadu dla tygodnika "Przekrój" (14/1996). Znajdujemy tam
następującą wypowiedź: "Czy ci, którzy nie chodzą ani do spowiedzi, ani do
kościoła, są gorszymi katolikami? - Nie! Dziś ludzie po prostu nie znoszą
grożącego im palca wskazującego". Albo inna myśl księdza rektora: "Do
konfesjonału ludzie często przychodzą też z problemami, z którymi wcześniej
byli już u wróżki, astrologa czy psychologa, uważając zresztą, że wizytą u
j a s n o w i d z a naruszyli zasady religii. - Nie! W s z y s c y ś w i a d c z y m y u s ł u g i
komplementarne. (...) Zresztą, czy wizyta u wróżki jest absurdem? Gna nas tam
ciekawość przyszłości. Mamy godziwe prawo ją poznać, pocieszyć się, choć
niewielu wróżów jest godnych zaufania".
Opinii o podobnym stopniu zgodności z ortodoksją katolicką - takich, jak
te wymienione wyżej - pojawia się na ustach duchownych w Polsce coraz więcej.
Czasami są one publicznie prostowane (jak w przypadku ks. Baltera), czasami
nie (jak w p r z y p a d k u ks. O b i r k a ) . N a j c z ę ś c i e j nie d o t y c z ą o n e s p r a w
fundamentalnych, ale to od podobnych im wypowiedzi, na które nie reagowali
publicznie ani biskupi, ani księża, ani wierni, rozpoczął się rozłam w Kościele
austriackim - ostrzega biskup Laun. We wspomnianej już książce pisze on:
"Głównym niebezpieczeństwem dla Kościoła jest zakwestionowanie prawd wiary
i zawsze przy tym ujawnia się ten sam sposób działania: najpierw sprzeciw
dotyczy drobnych kwestii, a potem w nieunikniony sposób musi doprowadzić do
tego, że - wyraźnie lub milcząco -kwestionuje się autorytet żywego Urzędu
Nauczycielskiego i odbywa się to w imię własnej interpretacji Biblii i Soboru."
Bogatsi o te obserwacje możemy uniknąć błędów, które popełnił Kościół
w krajach zachodnich. Mamy niepowtarzalną szansę w n i e ś ć do odnowy
posoborowej swoją własną dynamikę, unikając zarazem tych pułapek, w które
wpadli inni.
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Sowietyzacja prasy katolickiej
Jedną z owych pułapek wskazywanych przez kardynała Ratzingera, jest
schematyczne dzielenie Kościoła na "przed" i "potem". Zdaniem kardynała źródłem
tego podziału jest "antyduch" Soboru. "Nie ma żadnego Kościoła przed i po
Soborze, jest tylko jeden jedyny Kościół, który zmierza ku Panu przez coraz
głębsze rozumienie istoty depozytu wiary powierzonego nam przez Niego. W tej
historii nie ma skoków ani pęknięć - nie ma rozwiązań innych niż ciągłość."
Dzielenie Kościoła jest o tyle niebezpieczne, że prowadzi do rozdzielania
prawd wiary poprzez t r a k t o w a n i e ich w s p o s ó b w y b i ó r c z y lub p o p r z e z
akcentowanie jednych kosztem drugich. Stąd wziął się np. podział na "Kościół
miłosierdzia" i "Kościół potępienia". Pozwala to na budowanie takich konstrukcji
myślowych, w których Boże atrybuty - sprawiedliwość i miłosierdzie - nie są ze
sobą zgodne, lecz nastawione antagonistycznie. W konsekwencji wierny, nie
mogąc ich zharmonizować, żeby wybrać jedne, musi odrzucić inne.
Nie jest to rozważanie czysto abstrakcyjne, ale ma swoje praktyczne
zastosowanie, np. podczas sporu o aborcję, kiedy każe się nam wybierać między
niezgodą na bezkarność dla dzieciobójców, a miłosierdziem dla nich. Takie
postawienie sprawy jest z gruntu fałszywe, gdyż nikt nie zażądałby uniewinnienia
-jedynie z czystego miłosierdzia - tej samej matki, która zabiłaby to samo dziecko
dokładnie z takich samych powodów, tyle że później, powiedzmy, gdyby nie było
ono w okresie płodowym, ale miało pięć lat. W gruncie rzeczy za takim wyborem
stoi nie wypowiedziane, lecz rzeczywiste przekonanie, że płód jest czymś gorszym
niż osoba po urodzeniu i nie zasługuje na obronę. Jest to pogląd niezgodny z
nauczaniem katolickim, a jednak - przez owinięcie we frazes i przemilczenie
rzeczywistych konsekwencji - może być atrakcyjny i jest przyjmowany przez
katolików.
W Polsce jednym z głównych schematów publicystyki katolickiej jest
właśnie w s p o m n i a n y wyżej podział na "Kościół p o s o b o r o w y " i " K o ś c i ó ł
przedsoborowy". Charakterystycznym przykładem takiej postawy jest wywiad
redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego" Jerzego Turowicza udzielony
pismu "Angora" (48/1995). Na pytanie: "Jaka część Episkopatu popiera obecną
linię pisma?" Turowicz odpowiada: "Zapewne mniejszość (...) Powiedziałbym, że
cieszymy się sympatią biskupów soborowych, księży otwartych na świat,
o p o w i a d a j ą c y c h się za d i a l o g i e m , a nie za k o n f r o n t a c j ą " . Tym s a m y m
niedwuznacznie daje on do zrozumienia, że większość polskiego Episkopatu jest
"przedsoborowa".
Trochę dalej na pytanie, co sądzi o Opus Dei, Turowicz odpowiada krótko:
"Opus Dei nie jest to formacja posoborowa, nie mam do niej sympatii. Nie lubię
tajnych organizacji, ani masonerii, ani organizacji kościelnych".
Opus Dei powstało co prawda w 1928 r., ale jego założyciel bł. Josemaria
Escriva uważany jest za jednego z wielkich prekursorów Vaticanum II. Taką opinię
wyrazili o nim publicznie m.in. kardynałowie Frings, Baggio, Pignedoli, Gonzales
Martin, Koenig i Casariego. Założenia, na których opiera się działalność Opus
Dei, antycypowały treść wielu dokumentów soborowych. Jak pisał w 1992 r.
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następca bł. Josemarii, bp Alvaro del Portillo, filarami służby Opus Dei są:
powszechne wezwanie do świętości i do apostolstwa, uświęcenie pracy, sprzeciw
wobec ideologizacji wiary, pielęgnowanie małżeństwa i życia rodzinnego oraz
zdrowy ekumenizm. O sukcesie tej formy duszpasterskiej świadczy dynamiczny
rozwój Opus Dei na całym świecie, duża liczba powołań kapłańskich i zakonnych,
zaufanie Stolicy Apostolskiej a także beatyfikacja - zaledwie 17 lat po śmierci założyciela Dzieła. Mało tego, zarówno Jan Paweł II w książce "Przekroczyć próg
nadziei", jak i kardynał Ratzinger w "Raporcie o stanie wiary" - w rozdziałach
poświęconych Soborowi - podkreślają, że największe nadzieje na odnowę
posoborową wiążą z nowymi wspólnotami religijnymi. Jedną z takich wspólnot
jest właśnie Opus Dei. Nie przeszkadza to Jerzemu Turowiczowi używać
argumentów na poziomie straganowych lektur antykatolickich w stylu "Opus Dei
- katolicka mafia".
Co charakterystyczne przedstawiciele "Kościoła otwartego" tak dalece
zespolili swoje nazwiska z jedyną słuszną interpretacją soborową, że polemikę z
ich osobami odbierają jako atak na Sobór. Dowiedział się o tym Robert Kostro,
który w "Gazecie Wyborczej" pytał się ks. Michała Czajkowskiego, czy jest
uzasadnione dzielenie Kościoła na przedsoborowy i posoborowy. Ks. Czajkowski
w odpowiedzi nazwał Roberta Kostro przeciwnikiem Soboru. Można by się wobec
tego spytać księdza profesora cóż antysoborowego jest w stwierdzeniach
obecnego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, który stale nam przypomina, że
dokumenty Soboru nie pozwalają dzielić Kościoła na żadne "przed" i "po".
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Oto 16 czerwca br. "Trybuna" zamieściła
wywiad z przewodniczącym SdRP Józefem Oleksym. Skrytykował on "Tygodnik
Powszechny" za jego publikacje na temat agenta "Olina", dodając autorytatywnie:
"Nie mieści się to w duchu II Soboru Watykańskiego". Nagle okazało się, że
nadużywanie Soboru Watykańskiego II w sprawach zupełnie z nim nie związanych
spowodowało, że teraz można usprawiedliwić nim prawie wszystko: nawet
tuszowanie afer szpiegowskich KGB. Pod tym względem lider SdRP, którego
rozmodloną twarz zapamiętaliśmy z kaplicy jasnogórskiej, przebił w interpretacji
Soboru nawet Schillebeeckxa i Drewermanna.
Oleksy zmienił tylko styl, podczas gdy metoda pozostała ta sama. Jak
stwierdził bowiem ks. Marek Starowieyski - po nowomowie socjalistycznej w prasie
pojawiła się n o w o m o w a k a t o l i c k a : "Nie t r z e b a m y ś l e ć i z a j m o w a ć się
rzeczywistością, wystarczy operować kilkoma stereotypami-etykietkami, a więc,
by podać kilka przykładów: katolicy zamknięci i otwarci (na co? - pytam),
paternalizm, kompleks oblężonej twierdzy, manicheizm (zazwyczaj mówiący o
manicheizmie nie mają o nim zielonego pojęcia), triumfalizm, kościół soborowy i
niesoborowy, pluralizm, dialog, Kościół polski antysemicki (...) Stereotypy te
ponadto służą do wyrażania zadowolenia z siebie (Panie, nie jestem jako ten
celnik), kosztem tych wszystkich, którzy sąniesoborowi, zamknięci, antysemiccy.
Ludziom używającym tych pojęć jakoś nie przyszło, zdaje się, na myśl, że
obrażanie drugiego człowieka nie bardzo pasuje do ekumenicznego nastawienia
posoborowego. Co gorsza, zastępują one myślenie, choć wyglądają bardzo
uczenie, intelektualnie i last but not least są bardzo modne. Po co bowiem
zastanawiać się i badać rzeczywistość, kiedy tak prosto jest przylepić etykietkę i
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sprawa skończona. W ten sposób myślenie i pisarstwo przemienia się wżonglerkę
odpowiednio dobranymi, zazwyczaj pustymi pojęciami. Tak powstała nowomowa
pewnego typu publicystyki katolickiej, tak następuje sowietyzacja prasy katolickiej.
Homo sovieticus bowiem jest rzeczywistością wielopostaciową" ("Słowo" 117/
1996).
Opisana przez ks. Starowieyskiego nowomowa nie ogranicza się jedynie
do prasy katolickiej, ale stosowana jest również w innych gazetach, zwłaszcza w
wysokonakładowej "Gazecie Wyborczej" (m.in. w rubryce "Arka Noego"). W ten
sposób komentowano np. wybór kard. Józefa Glempa na przewodniczącego
Episkopatu Polski, wyrażając żal, że zwyciężył Kościół oblężonej twierdzy, a nie
Kościół otwarcia na świat. Ten rodzaj pisarstwa charakteryzuje publicystykę m.in.
Romana Graczyka, Jerzego Sosnowskiego i Zbigniewa Mikołejki - u tego
ostatniego pojawia się też inny podział Kościoła: na Lud Boży i na hierarchię.
Dokonywanie tego typu podziałów sugeruje, że w istocie mamy do
czynienia z dwoma różnymi postaciami katolicyzmu, które stawiają człowiekowi
zupełnie inne wymagania. Czytelnik ma do wyboru: albo nietolerancyjnych,
ksenofobicznych tradycjonalistów, albo chrześcijan otwartych, tolerancyjnych i
życzliwych światu.
Innym klasycznym chwytem stosowanym w tekstach o Kościele jest
"ściemnianie". Chodzi w nim o zaciemnianie jednoznaczności chrześcijańskiego
przesłania. Przykładem może być komentarz Jana Turnaua ("GW" 7.06.1996.)
do homilii prymasa Glempa podczas uroczystości Bożego Ciała. Napisał on:
"Marzy mi się w to szczególne święto kazanie, które byłoby ściśle teologiczne: o
sensie Eucharystii jako wspólnocie ludzi połączonych przez Boga-człowieka.
Gdzie byłoby wyłącznie o tej wierze katolickiej wciąż wymagającej wyjaśnień.
Gdzie nie byłoby nic o regulacji poczęć, feministkach, związkach jednopłciowych
i niesprawiedliwych politykach".
Tak się składa, że miałam okazję wysłuchać tej homilii osobiście podczas
procesji. Całą pierwszą część kazania Prymas poświęcił właśnie znaczeniu
Eucharystii, czego tak bardzo domagał się redaktor Turnau. Wiara katolicka nie
jest jednak abstrakcyjna i zawieszona w próżni, ale jest faktem, który dzieje się w
konkretnym miejscu i wiąże się z konkretnymi wyzwaniami. "Istota życia
chrześcijańskiego wyraża się w tym, by odwieczną Bożą prawdę, objawioną w
sposób szczególny w osobie Jezusa Chrystusa, wyrazić w konkrecie naszych
działań", pisze bp Józef Życiński. Nie tylko prawem, ale i obowiązkiem Kościoła,
jest więc mówienie o tych konkretach, w których prawda zostaje zagrożona. Tak
więc krytykowanie Prymasa za to, że przypomina o nauce Kościoła w sprawie
godności i nienaruszalności życia ludzkiego - i to w momencie gdy w Sejmie
przygotowywany jest projekt ustawy zezwalającej na aborcję - prowadzi w
konsekwencji do demobilizacji katolików i osłabia ich poczucie lojalności wobec
hierarchii, podważając jej autorytet w tak ważnej chwili. Oczywiście, dzieje się to
(podobnie jak w przypadku alternatywy: sprawiedliwość albo miłosierdzie) w imię
innych - wyższych - prawd ewangelicznych.
Tego typu zabiegów można wyliczyć znacznie więcej. Ich autorzy zdają
się zapominać, że prawda Chrystusa nie jest kurtuazyjna, a często nawet może
być konfliktogenna, gdyż stoi w sprzeczności z "katechezą tego świata". Wybierają
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więc oni i eksponują tylko te elementy chrześcijańskiego nauczania, które mogą
współbrzmieć z kulturą laicką, natomiast prawdy niewygodne są przemilczane
albo odrzucane.
Dwie hermeneutyki
Jest rzeczą charakterystyczną, że ów podział na "Kościół otwarty" czyli
"posoborowy" oraz "Kościół zamknięty" czyli "przedsoborowy" forsują ci publicyści
i teologowie, którzy utożsamiają się z pierwszym z tych obozów. Podział ten ma
charakter tyleż opisowy, co wartościujący, tzn. rację mają "posoborowcy", a
"przedsoborowcy" postępują niewłaściwie.
Niedawno miała miejsce polemika między ks. Józefem Tischnerem a o.
Jackiem Salijem OP ("Znak" 4/1996). W Polsce nieczęsto dochodzi do publicznego
starcia się argumentów dwóch tak wybitnych teologów, dlatego warto na ich
przykładzie prześledzić pewien spór, który wiąże się z poruszanym tu tematem,
tym bardziej, że w swej książce pt. "Kościół po komunizmie" Jarosław Gowin
zaklasyfikował ks. Tischnera jako "katolika otwartego", natomiast o. Salija jako
"katolika integralnego". Sam Tischner zresztą jakby podtrzymał ten podział,
przenosząc go na pole hermeneutyczne i definiując jako "hermeneutykę nadziei"
i "hermeneutykę podejrzeń". Co to oznacza? Otóż - w e d ł u g Tischnera hermeneutyka podejrzeń koncentruje się na demaskowaniu zła i oskarżaniu
świata, zapominając jakby o zbawczej misji Chrystusa; natomiast hermeneutyka
nadziei skupia się na głoszeniu Dobrej Nowiny, pamiętając, że zło zostało
ostatecznie pokonane przez Zbawiciela. Po takim zdefiniowaniu owych pojęć ks.
Tischner zarzucił o. Salijowi uprawianie hermeneutyki podejrzeń, gdyż ten ostatni
pisał m.in. o współczesnej ekspansji mentalności ateistycznej ("Znak" 1/1996).
O. Salij odpowiedział, że zarzut Tischnera byłby słuszny tylko pod
warunkiem, "że nadzieję zdefiniujemy jako zakazywanie sobie rozpoznawania
zła w całej jego prawdzie, jako wmawianie sobie, że nie jest aż tak źle, jak jest
naprawdę". Dodał także, że w zaatakowanym przez ks. Tischnera tekście, wiele
miejsca poświęcił właśnie ożywianiu nadziei.
Na kartach Biblii Jezus, a za nim apostołowie, głoszą Dobrą Nowinę, ale
zarazem otwarcie demaskują grzech, nazywając zło po imieniu (nota bene do
tego samego wezwał wiernych Jan Paweł II w czerwcu br. podczas homilii na
Stadionie Olimpijskim w Berlinie). Mówienie o złu, czyli o grzechu (bo zło to
grzech), jest nierozłączne od głoszenia miłosierdzia. Jeśli bowiem głosi się komuś,
że będzie zbawiony, to trzeba mu powiedzieć od czego będzie zbawiony, a nie
da się tego uczynić, gdy nie mówi mu się o grzechu. Jest to istotne zwłaszcza w
dzisiejszych czasach, gdyż obecne modele kulturowe usiłują pozbawić ludzi
poczucia grzeszności, a nawet zatrzeć granice między dobrem a złem. Tym
samym niszczą w człowieku potrzebę bycia zbawionym. W takim przypadku
głoszenie tylko miłosierdzia może zamienić się w łatwy optymizm i rześkie
pięknoduchostwo.
W Ewangelii św. Jana słowo "świat" występuje w trojakim znaczeniu: po
pierwsze - jako miejsce doczesnego przebywania człowieka ("Królestwo moje
nie z tego jest świata"), po drugie - jako teren działań ewangelizacyjnych ("Idźcie
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w świat i nauczajcie wszystkie narody"), po trzecie - jako źródło grzechu i synonim
oporu wobec Boga ("książę tego świata"). Biorąc rzecz po ludzku i analizując
racjonalnie, tych trzech znaczeń zharmonizować z sobą nie można. A jednak
wszystkie one są jednakowo ważne i jednakowo prawdziwe, a połączyć je można
- jak zauważył o. Maciej Zięba OP - tylko w Duchu Świętym.
Tymczasem w wywiadzie zamieszczonym w książce "Dzieci Soboru zadają
pytania" ks. Józef Tischner odrzuca jednąz tradycji Św. Jana, w myśl której "świat"
jest źródłem grzechu i synonimem oporu wobec Boga. "Kontynuowanie jej jest
teologicznym fałszowaniem istoty sprawy", mówi. W wywiadzie noszącym
znamienny tytuł "Świat zmienił się na lepsze" ks. Tischner uważa, że na świecie
"naprawdę wielkie niebezpieczeństwa minęły". Być może tym tłumaczyć można
fakt, że w s k a z y w a n i e z a g r o ż e ń w s p ó ł c z e s n e j cywilizacji u z n a j e on za
"hermeneutykę podejrzeń".
Pobrzmiewa w tym również jakaś fascynacja filozofią Hegla, do której ks.
T i s c h n e r w i e l o k r o t n i e się przyznawał, c h o c i a ż b y w książce " S p o w i e d ź
rewolucjonisty" będącej rehabilitacją myśli niemieckiego filozofa. Heglizm wierzy,
że "świat zmienia się na lepsze". Dla samego Hegla najdoskonalszą emanacją
ducha dziejów było państwo pruskie. W wypowiedziach ks. Tischnera pobrzmiewa
czasami podobnie bezkrytyczny stosunek do d e m o k r a c j i , która dziś jest
najwyższym stopniem rozwoju społeczeństw. We wspomnianym wywiadzie żali
się on, że wielu ludzi Kościoła mówi: "Demokracja-tak, ale..." Tymczasem "trzeba
powiedzieć: demokracja - tak".
Takie postawienie sprawy budzi pewne zastrzeżenie, trudno bowiem żądać
od Kościoła bezwarunkowego poparcia dla demokracji. Bezwarunkowa może być
tylko wierność Ewangelii. Nic więc dziwnego, że Kościół swoje poparcie dla tej
formy rządów obwarowuje pewnymi zastrzeżeniami. Chodzi tu głównie - jak pisze
Jan Paweł II w Encyklice "Centessimus annus" - "o poprawną koncepcję osoby
ludzkiej" (w praktyce punktem spornym jest najczęściej aborcja). Jarosław Gowin
w książce "Kościół po komunizmie" zauważa, że konflikt pomiędzy Kościołem a
demokracją na płaszczyźnie zasad jest nierozwiązywalny, gdyż większością
głosów nie można np. zakwestionować prawa naturalnego. Konflikt ten można
zlikwidować tylko na płaszczyźnie faktów, kiedy decyzje większości zgodne będą
z prawem naturalnym i "poprawną koncepcją osoby ludzkiej". Kościół może więc
powiedzieć "demokracja - tak", musi jednak zawsze dodać swoje "ale..." W takiej
sytuacji ksiądz katolicki powinien pamiętać, że Kościół nie może przywiązywać
się do żadnych form ustrojowych, gdyż to nie demokracja a Ewangelia zbawia
człowieka.
Skąd się bierze tak zasadnicza różnica między ks. Tischnerem a o. Salijem
w ocenie współczesnego świata? Myślę, że pomocne w odpowiedzi na to pytanie
mogą być dwa cytaty:
O. Jacek Salij: "Konsekwentne zbudowanie świata bez Boga jest czymś
wewnętrznie niemożliwym. Bóg jest przecież realnie źródłem naszego istnienia i
ostateczną podstawą wszelkiego sensu. Otóż nigdy jeszcze tak jak dzisiaj nie
zaistniała w ludzkiej historii tak ostra sprzeczność między społecznym pragnieniem
zbudowania świata bez Boga i obiektywną niemożnością zbudowania takiego
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świata. Toteż nic dziwnego, że współczesna cywilizacja staje się coraz bardziej
nieludzka, coraz intensywniej unosi się nad niązapach niewinnej krwi" ("Znak" 1/
1996).
Ks. Józef Tischner: "Trzeba spojrzeć w oczy prawdzie: ludzkość może
obejść się bez Boga. Tak jest stworzona. Nie ma konieczności zapraszania Boga
między ludzi" ("Tygodnik Powszechny" 6/1995).
Monopol na Sobór
Trzeba przyznać, że jest w Polsce niemałe środowisko katolików tradycjonalistów, odnoszących się do Soboru Watykańskiego II bardzo nieufnie.
Co ciekawe, nie przeważają w nim osoby starsze, pamiętające liturgię w rycie
trydenckim i mające do niej nostalgiczną słabość, ale ludzie młodzi, którzy czasów
przedsoborowych w ogóle nie pamiętają. Ich niechęć do Vaticanum II bierze się
stąd, że odstręcza ich interpretacja postanowień soborowych w ustach tych, którzy
sami siebie określają mianem "katolików posoborowych". Dostrzegają oni za tymi
frazesami to samo, co dostrzegł ks. Starowieyski - brak krytycznej myśli i
oderwanie od rzeczywistości. Młodzież ma to do siebie, że jest szczególnie
wyczulona na wszelki fałsz, dlatego alergicznie reaguje na tych, którzy przez
wszystkie przypadki odmieniają swoją "otwartość" i "soborowość".
Co jednak konkretnie może odstręczać ich od owych "katolików otwartych"?
Odpowiedź na to pytanie dał Jarosław Gowin w swej książce "Kościół po
komunizmie". Spróbujmy rozwinąć postawione przez niego zarzuty:
1. "Katolicy otwarci" (by trzymać się terminologii Gowina) "położyli swą
religijną wiarygodność na szali politycznych pryncypiów". Krytykowali oni
nadużywanie autorytetu Kościoła do doraźnych celów politycznych przez innych,
sami jednak "upartyjnili" swoje poglądy, angażując się po stronie Unii Wolności.
W kampanii prezydenckiej popierali jako "niewierzącego chrześcijanina" Jacka
Kuronia, który opowiadał się za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Sto razy
bardziej n a s z a c u n e k z a s ł u g u j e p o s t a w a K u r o n i a , który w b r e w s w o i m
współpracownikom przyznał się, że jest zwolennikiem nowelizacji ustawy, niż
owych katolickich doradców, którzy odradzali mu przyznawanie się do tego.
2. "Postulat dialogu realizowali dość jednostronnie - podejmując go z
przedstawicielami kultury laickiej o wiele chętniej niż z przedstawicielami bardziej
konserwatywnych kręgów kościelnych. Uparcie podtrzymywana teza o
dualistycznym podziale polskiego Kościoła - na katolicyzm otwarty i katolicyzm
zamknięty - utwierdziła przedstawicieli omawianej formacji w postawie swoistego
ekskluzywizmu". Co więcej, podkreślanie więzi ze ś w i a t e m laickim przy
jednoczesnym dzieleniu Kościoła od wewnątrz jest co najmniej dziwne, biorąc
pod uwagę, że katolicy powinni przede wszystkim dbać o jedność Kościoła i być
"znakiem sprzeciwu" wobec świata.
Poza tym "katolicy otwarci" zachowywali się tak, jakby jako jedyni w Polsce
mieli monopol na interpretację Soboru (choćby autorytatywne oceny Jerzego
Turowicza w wywiadzie dla "Angory", kto jest, a kto nie jest "posoborowy"). Taka
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postawa siłą rzeczy wypychała poza nawias Kościoła tych wszystkich, którzy
niekoniecznie muszą podzielać poglądy redaktora "Tygodnika". W tle takich
wypowiedzi czaiło się ponadto widmo integrystycznego lefebvryzmu.
3. Gowin pisze, iż w pewnym momencie "katolicy otwarci" zauważyli, że
"droga, jaką postępuje Biskup Rzymu, w wielu punktach zaczyna oddalać się od
ich drogi". Gwoli ścisłości powinien napisać raczej odwrotnie - że to ich droga
oddaliła się od drogi Biskupa Rzymu. Wniosek z takiego rozumowania może być
tylko jeden - jeżeli ktoś chce być wierny nauczaniu Ojca Świętego, to jego droga
musi się rozminąć z drogą "katolików otwartych".
Warto w tym miejscu zacytować fragment listu, jaki Jan Paweł II przysłał
z okazji jubileuszu 50-lecia "Tygodnika Powszechnego" do redaktora Turowicza:
"Rok 1989 przyniósł w Polsce głębokie zmiany związane z upadkiem systemu
komunistycznego. Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze wzmożonym
atakiem sił lewicy laickiej i ugrupowań liberalnych na Kościół, na Episkopat, a
także na papieża. Wyczułem to zwłaszcza w kontekście moich ostatnich odwiedzin
w Polsce w roku 1991. Chodziło o to, ażeby zatrzeć w pamięci społeczeństwa to,
czym Kościół był w życiu Narodu na przestrzeni minionych lat. Mnożyły się
oskarżenia czy pomówienia o klerykalizm, o rzekomą chęć rządzenia Polską ze
strony Kościoła, czy też o hamowanie emancypacji politycznej polskiego
społeczeństwa. Pan daruje jeżeli powiem, iż oddziaływanie tych wpływów
odczuwało się jakoś także w Tygodniku Powszechnym. W tym trudnym momencie
Kościół w Tygodniku nie znalazł, niestety, takiego wsparcia i obrony, jakiego
miał poniekąd prawo oczekiwać; nie czuł się dość miłowany - jak kiedyś
powiedziałem. Dzisiaj piszę o tym z bólem..."
4. Jarosław Gowin: "Błąd katolików otwartych polegał na rzutowaniu
podziałów występujących w Kościele przedsoborowym na czasy współczesne i tym samym - na przeoczeniu, że linia podziału nie przebiega już tylko pomiędzy
katolicyzmem przed- i posoborowym, ale że głębokie zróżnicowanie wystąpiło
także w łonie Kościoła posoborowego". Ks. Starowieyski ujął to lapidarniej, pisząc
po prostu o oderwaniu od rzeczywistości.
To oderwanie od rzeczywistości wynika z ich anachroniczności. "Katolicy
otwarci" wiele mówią o swojej nowoczesności, ale w gruncie rzeczy-jak zauważył
ks. Krzysztof Paczos MIC - "są epigonami minionej ery. Walczą o otwarcie się na
świat Kościoła. Ich poglądy są reakcją na integryzm i konserwatyzm w stylu
encykliki Pascendiśw. Piusa X czy Przysięgi antymodemisłycznej. Owe poglądy
są zatem w ostatecznym rozrachunku wynikiem dyskusji wewnątrzkościelnej w
czasach, kiedy Kościół chciał i był w stanie budować państwa katolickie, a nie są
- jak katolicy otwarci często p o w i a d a j ą - wynikiem dyskusji ze ś w i a t e m
współczesnym. Samo otwarcie się zaś, które Kościołowi proponują, staje się
niejako cnotą samą w sobie. Nie bez przyczyny więc oskarża się je o to, że jest
czymś nieukierunkowanym i wewnętrznie pustym" ("Więź" 3/1996).
Przykładem urojonego problemu, który być może był aktualny kilkadziesiąt
lat temu, a którym "katolicy otwarci" zajmowali się u nas przez ostatnich kilka lat,
była choćby rzekoma groźba przekształcenia Polski w państwo wyznaniowe.
"Ludzie zaniepokojeni użytkiem, jaki się robi z wartości chrześcijańskich, mają
podstawy o b a w i a ć się, że jest to dążenie do p a ń s t w a i d e o l o g i c z n e g o ,
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wyznaniowego", pisał w "Tygodniku Powszechnym" (5 IV 1992) Jerzy Turowicz.
Sam Gowin jednak w swojej książce stwierdził wyraźnie, że realna możliwość
stworzenia w Polsce państwa wyznaniowego w ogóle nie istniała.
Wracając do wspomnianych już młodych tradycjonalistów, ks. Paczos
pisze, że "ich postawa jest wynikiem reakcji na wspomniany wyżej katolicyzm
otwarty". Byłoby dobrze, gdyby nie dali się oni przekonać, że monopol na wykładnię
Vaticanum II ma tylko jedno środowisko w Polsce. Być może gdyby zapoznali się
z rzeczywistą literą i duchem Soboru, to ich nieufność, budowana na niechęci
wobec interpretatorów, ustąpiłaby miejsca prawdziwemu i osobistemu
przekonaniu. Byłoby to również zgodne z wezwaniem Jana Pawła II, który prosił
wiernych nie tylko o obronę Soboru przed interpretacjami tendencyjnymi, ale
również o właściwą interpretację.
(Nie oznacza to bynajmniej, że wszystko, co napisali o Kościele lub
Soborze ci, którzy o k r e ś l a j ą siebie m i a n e m " k a t o l i k ó w o t w a r t y c h " , j e s t
nadinterpretacją i z n i e k s z t a ł c e n i e m ; można odnaleźć tam wiele t e k s t ó w
szlachetnych i zawierających celne uwagi, jest też jednak sporo takich, które
wymagają weryfikacji.)
Majstersztyk ks. Tischnera
Przykład takiej fałszywej interpretacji oraz jej demaskacji przynosi dyskusja
wokół Encykliki "Veritatis Splendor". Nie jest ona co prawda dokumentem
soborowym, ale wyrasta bezpośrednio z Vaticanum II, o czym świadczy chociażby
liczba zawartych w niej przypisów. Encyklika ta ogłoszona została w 1993 r., a jej
celem - jak pisał Jan Paweł II - było "uściślenie niektórych aspektów doktrynalnych,
istotnych dla przezwyciężenia sytuacji, którą bez wątpienia uznać trzeba za
prawdziwy kryzys, gdyż stwarza ona niezwykle poważne trudności tak dla
moralnego życia wiernych i dla komunii Kościoła, jak również dla sprawiedliwego
i solidarnego życia społecznego". Papież chciał po prostu - poprzez wykład
"zdrowej nauki" - położyć kres najpoważniejszym b ł ę d o m d o k t r y n a l n y m
rozpowszechnianym w Kościele w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Za jeden z nich
Ojciec Święty uznał kwestionowanie ontologicznego statusu natury ludzkiej. Nie
jest to problem akademicki, gdyż zanegowanie faktu obiektywnego istnienia natury
ludzkiej może prowadzić w konsekwencji do przyzwolenia na aborcję, eutanazję,
antykoncepcję, rozwody itd. Właśnie za stanowisko w kwestii prawa naturalnego
encyklika była przez swoich liberalnych krytyków atakowana najostrzej.
Sięgnijmy teraz po jej omówienie autorstwa ks. Tischnera w "Tygodniku
Powszechnym" (47-48/1993). Pisze on: "Prawo natury bywa rozumiane rozmaicie,
najczęściej rozumie się je ontologicznie: człowiek ma określoną naturę i wedle
tej natury powinien działać. Ale takie określenie zakłada, że ludzie mogą być
jednomyślni co do własnej natury. Tak jednak nie jest. Człowiek, jego natura, jest
nadal istotą nieznaną. Jest tyle natur, ilu teoretyków natury. Jan Paweł II jest
ostrożniejszy w definiowaniu natury i prawa natury. Sądzi chyba, że dla etyki nie
jest to nawet potrzebne. Wskazuje więc wyłącznie na to jedno: na sposób
poznania. (...) Można powiedzieć, że został przesunięty punkt ciężkości: z ujęcia
ontologicznego na poznawcze".
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Ks. Tischner przypisał Ojcu Świętemu dokładnie odwrotne poglądy niż te,
które papież głosił w swojej encyklice, a "Tygodnik" opublikował je bez żadnego
krytycznego komentarza. Na to wypaczenie myśli Jana Pawła II zareagował ks.
Tadeusz Styczeń w tekście pt. "Wolność żyje z prawdy" (w: "Veritatis Splendor.
Tekst i komentarze", Lublin 1995). Jego opinia jest o tyle ważna, że wspólnie z
ks. A n d r z e j e m S z o s t k i e m M I C był on j e d n y m z d w ó c h n a j b l i ż s z y c h
współpracowników Jana Pawła II podczas pracy nad "Veritatis Splendor". Otóż
ks. Styczeń nazywa recenzję ks. Tischnera majstersztykiem, ponieważ piszącemu
udaje się przekręcić o 180 stopni poglądy papieża, powołując się przy tym na
samego papieża. Ks. Styczeń konkluduje, że w recenzji ks. Tischnera encyklika
"została poddana próbie unieszkodliwienia w najważniejszym dla całej sprawy
punkcie".
Koniec "katolicyzmu otwartego"
Każdy Sobór jest zawsze dla Kościoła ryzykiem - twierdził w ubiegłym
stuleciu kardynał John Henry Newman, który jako historyk zajmował się soborami.
Niemal po każdym z nich następował gwałtowny zamęt, który nieraz kończył się
rozłamem (np. po Chalcedonie odłączyli się od Kościoła monofizyci, a po Soborze
Watykańskim I - starokatolicy), ale po jakimś czasie powracał spokój i dopiero w
dłuższej perspektywie można było dostrzec wyraźnie owoce Soboru. Być może
właśnie w tym świetle należy rozumieć wypowiedź prof. Stefana Świeżawskiego,
świeckiego audytora Vaticanum II, że właściwe efekty Soboru ujawniąsię dopiero
sto lat po jego zakończeniu. W tym kontekście warto też zacytować kardynała
Ratzingera, który uważa, że "prawdziwy czas Vaticanum II nie nadszedł jeszcze,
że jego właściwa recepcja jeszcze się nie zaczęła. Jego dokumenty zostały szybko
pogrzebane w licznych i powierzchownych publikacjach na ich temat. (...) Naszym
najważniejszym zadaniem jest zatem pokazywanie prawdziwego oblicza Soboru,
tylko tak można wykorzenić te błędne, fałszywe protesty."
Najbardziej fundamentalnym rozwinięciem właściwej interpretacji myśli
soborowej są dziś bez wątpienia encykliki, adhortacje i listy apostolskie Jana
Pawła II. Ojciec Święty jest dziś jednak atakowany, zwłaszcza przez postępowych
teologów zachodnich, jako "przedsoborowy" lub "antysoborowy". W rzeczywistości
jest wierny zarówno duchowi, jak i literze Vaticanum II. Nieprzypadkowo kiedy
"Time" przyznał mu tytuł Człowieka Roku 1994, znany historyk angielski Paul
Johnson napisał w odredakcyjnym komentarzu, że Jan Paweł II zażegnał
największy kryzys Kościoła katolickiego od czasów reformacji. Kryzys, zdaniem
Johnsona, wywołany przez posoborowy zamęt.
Jeśli zaś chodzi o Kościół w Polsce i na świecie, to odnowa posoborowa
się w nim dokonuje, ale ci, którzy ją rzeczywiście przeprowadzają, nie afiszują
się z tym w mediach. Zarówno Jan Paweł II, jak i kardynał Ratzinger wiążą tą
odnowę głównie z działalnością nowych wspólnot. Zaliczyć do nich można m.in.
Opus Dei, neokatechumenat, Ruch Światło i Życie, Odnowę w Duchu Świętym,
Wspólnotę Błogosławieństw, Wspólnotę św. Jana, a wciąż pojawiają się nowe
wspólnoty. To jest konkretna cicha działalność wielu chrześcijan, która przemienia
człowieka od wewnątrz, by potem - umocniony w wierze - mógł świadczyć
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publicznie catym swoim życiem o Chrystusowej prawdzie. Uczestnicy tych ruchów
nie mają ambicji zmieniania instytucji czy doktryny Kościoła (jak np. reformiści z
"Wir sind Kirche"); chcą przemieniać samych siebie - a przez to najpełniej
odnawiają oblicze Kościoła. Tym samym odpowiadają na wezwanie Jana Pawła
II, który powiedział, że Kościół katolicki nie potrzebuje reformatorów, Kościół
potrzebuje świętych.
Wspólnoty te są zajadle atakowane i oskarżane o fundamentalizm,
zwłaszcza w prasie niemieckiej i francuskiej. Przyczynę tego wyjaśnił jeden z
kardynałów z rzymskiej kurii, zadając retoryczne pytanie: "Dlaczego gazety nie
atakują Matki Teresy, tylko Opus Dei?... Bo Matka Teresa zajmuje się chorymi i
umierającymi w krajach Trzeciego Świata, a Dzieło - młodymi i aktywnymi w
krajach bogatszych". W rzeczywistości ruchy te zajmują się także ludźmi chorymi
i u m i e r a j ą c y m i , ale chorymi i u m i e r a j ą c y m i d u c h o w o . One p r z y w r a c a j ą
chrześcijaństwu młodzież, która w przyszłości zrechrystianizuje świat. Działalność
ta za jakiś czas wyda swoje owoce (już je wydaje), natomiast o dyskusjach
katolików otwartych o państwie wyznaniowym nikt nie będzie pamiętał. Stały
wzrost powołań w Kościele notuje się w ruchu wspólnotowym, środowiskach
tradycjonalistycznych oraz w zakonach kontemplacyjnych, natomiast
prawidłowością jest obumieranie Kościoła wśród młodszych generacji tam gdzie
święci triumfy "katolicyzm otwarty" (np. w Holandii).
Koniec "katolicyzmu otwartego" wydaje się być przesądzony. Z jednej
strony będzie to koniec pewnego pokolenia, które nie doczekało się swoich
następców (kiedy podczas jubileuszu 50-lecia "Tygodnika" Jerzy Turowicz za
najważniejszą linię podziału uparcie uznawał "Kościół przedsoborowy" i "Kościół
posoborowy", to Jarosław Gowin, nowy naczelny "Znaku" stwierdził, że jest to
podział z lat 60., który dziś więcej zaciemnia niż wyjaśnia). Będzie to jednak
przede wszystkim koniec w sensie utraty realnego wpływu na bieg spraw w
Kościele. Jeżeli "katolicy otwarci" dalej będąewoluować w kierunku "otwartości",
to zostaną zmarginalizowani, a najbardziej radykalni z nich mogą nawet znaleźć
się poza Kościołem. Kierunek zmian w polskim Kościele jest dziś bowiem zupełnie
inny - i to nie na skutek czyichś planów czy koncepcji, ale na skutek nowych
wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych, na które Kościół musi odpowiedzieć. W
sensie najgłębszym Kościół nie jest bowiem kierowany przez jakąkolwiek grupę
osób, ale przez Ducha Świętego.
Jest też drugie wyjście - że "katolicy otwarci" porzucą stare schematy
myślenia i powrócą do rzeczywistości. Wtedy jednak przestaną być "otwarci".
Jarosław Gowin w swej książce pisze o zachodzącym właśnie przepływie pewnych
środowisk od "katolicyzmu otwartego" do (jak on to nazywa) "katolicyzmu
integralnego", choć tak naprawdę należałoby używać pojęcia katolicyzmu
bezprzymiotnikowo, czyli po prostu - katolicyzmu.
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Jeśli zaś chodzi o tradycjonalistów (czasami być może nawet lekko
lefebvryzujących), to myślę, że już niedługo ich największą bronią będą właśnie
dokumenty Vaticanum II. Z dzisiejszej perspektywy widać, jak wiele zdarzeń one
antycypowały. Powoli coraz bardziej będzie się odkrywała przed nami profetyczna
funkcja tego Soboru. Duch Święty szykuje nam jeszcze niejedną niespodziankę.
Estera

Lobkowicz
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"W latach posoborowych przeszliśmy od euforii pełnej
nadziei do swego rodzaju autodestrukcji Kościoła - że użyję
tu wyrażenia Jego Świątobliwości Pawła VI - która polega na
przejściu od wymagającego bogactwa nauczania soborowego
do mizerii koncesji i ustępstw, wyrywkowych lektur dokumentów
soborowych, nadużyć i sloganów. Mimo tego wszystkiego,
Duch Święty dał Kościołowi w Soborze siłę do odnowy przy
jednoczesnej kontynuacji, siłę do tworzenia rzeczy nowych
przy wierności Tradycji."

KAŻDY JEZUITA TRAKTUJE PIEKŁO NA SERIO
wywiad z Ojcem Generałem Peterem Hansem Kohrenbachem SJ

Peter Hans Kolvenbach (1928) - holenderski jezuita, teolog i filozof, w latach 1968-81
profesor językoznawstwa (jeżyki wschodnie) na Uniwersytecie CEw. Józefa w Bejrucie,
rektor Papieskiego Instytutu Wschodniego, od 1983 r. genera3 Towarzystwa Jezusowego.

- Towarzystwo Jezusowe założone przez św. Ignacego Loyolę w XVI wieku
było odpowiedzią Kościoła na wyzwanie ówczesnych czasów. Odkrycia
Kopernika i Kolumba, Renesans i Reformacja otworzyły przed człowiekiem
nowe perspektywy, w których Bóg przestał być brany pod uwagę w tak
wielkim stopniu jak dawniej. Jak Ojciec Generał widzi współcześnie misję
zakonu takiego jak Towarzystwo Jezusowe? Jaka jest jego odpowiedź na
wyzwanie naszych czasów? Na jakie elementy ewangelizacyjne należy,
zdaniem Ojca Generała, położyć szczególny nacisk, by mogły one trafić do
współczesnego człowieka?
- Na początku 34. Kongregacji Generalnej (styczeń-marzec 1995) papież Jan
Paweł II wezwał Towarzystwo Jezusowe, aby rozpoznało swój szczególny wkład
w nową ewangelizację u progu trzeciego tysiąclecia. Według Ojca Świętego,
chodzi o ewangelizację przy użyciu nowego słownictwa, z odnowionym zapałem
i odnowioną więzią z wiernymi. Ponieważ Towarzystwo Jezusowe nie chce
spełniać swojego dzieła poza Kościołem lub obok Kościoła, ale jako sługa w
misji Chrystusa dla swojego Kościoła, w swoim Kościele i ze swoim Kościołem,
to właśnie wezwanie Papieża przede wszystkim, prowadzi nas zawsze i we
wszystkim. 23 tysiące jezuitów rozproszonych po całym świecie nauczyło się
myśleć w kategoriach Kościoła powszechnego, ale jednocześnie pracować według
potrzeb Kościołów lokalnych. Centrum naszej misji stanowi profetyczne głoszenie
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Ewangelii, nauczanie królestwa w ubóstwie Chrystusa. Ta ewangelizacja nie jest
możliwa bez głębokiego zaszczepienia Dobrej Nowiny, bez której ludzie w swojej
ogromnej różnorodności nie potrafią przyjąć Słowa Bożego przy jednoczesnym
zachowaniu swojej kultury, sposobu życia, myślenia i wyrażania się. Jest to
ogromne wyzwanie, bo już Jego Świątobliwość Paweł VI zauważył, że przepaść
między Ewangelią a kulturą jest bez wątpienia największym dramatem naszych
czasów. Poza tym Ewangelia nie ogranicza się do czystej duchowości: Jego
Świątobliwość Jan Paweł II dał nam odczuć, że Słowo Boże dotyczy całego
ludzkiego życia i zmienia całą ludzką społeczność - często brutalną, nędzną i
niesprawiedliwą - w cywilizację miłości, w której króluje nowy ład i Boża
sprawiedliwość. Tutaj, tak jak wżyciu Pana, chodzi o konkretne zadania, szacunek
dla praw człowieka i jego otoczenia, dla pokoju i sprawiedliwości, dla rozwoju
społecznego i miłości ... wobec tych, którzy cierpią, żyją w nędzy lub są
niesprawiedliwie uciskani i prześladowani. Ta misja na rzecz sprawiedliwości
musi być zakorzeniona w Ewangelii i stanowić sztandar miłości dla tych
wszystkich, którzy cierpią, ponieważ Pan nie ogłosił szczęśliwości jedynie w
imieniu swojego Ojca, ale dał przykład miłości praktycznej, jak dobry Samarytanin.
Owa misja znajdzie konkretne rozwiązania w różnych krajach i na różnych
k o n t y n e n t a c h zależnie od sytuacji i w a r u n k ó w lokalnych. T o w a r z y s t w o ,
inspirowane nieustannym wysiłkiem Ojca Świętego na rzecz spotkania wszystkich
wierzących i zjednoczenia wszystkich chrześcijan, chciałoby spełniać swoją misję
w świecie pozbawionym wyraźnego centrum i zdominowanym przez
indywidualistów, poprzez dialog, solidarność i współpracę ze wszystkich sił Ludu
Bożego. Również w Europie W s c h o d n i e j trzeba przejść od h e r o i c z n e g o
wyznawania wiary, charakterystycznego dla czasów prześladowań, do propozycji
przekazu uświęcającego i dynamizującego Chrystusa w świecie szybkich
przemian. W takich czasach Towarzystwo Jezusowe zaczyna podejmować nową
ewangelizację z tym wszystkim, co otrzymało od swego Pana, badając Jego
wezwanie do złączenia się z Nim, Gospodarzem Winnicy, w całej swojej pracy
wytyczonymi przez Niego drogami.
- Obecny prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, kardynał Joseph Ratzinger
w swojej książce "Raport o stanie wiary" stwierdził, że natchnienie do
skutecznych odpowiedzi na współczesny kryzys wiary znaleźć można w
dokumentach II Soboru Watykańskiego. Niestety, wiele ustaleń soborowych
zostało fałszywie zinterpretowanych, co w y w o ł a ł o z a m i e s z a n i e i
dezorientację w sercach wiernych, głównie w krajach zachodnich. Polsce,
na skutek k o m u n i z m u , nie dane było na serio przejąć się S o b o r e m
Watykańskim II. Ten czas następuje dopiero teraz. Jakich rad mógłby
udzielić Ojciec Generał polskim katolikom, aby nie powtórzyli pewnych
b ł ę d ó w , które miały m i e j s c e na Z a c h o d z i e ? J a k i e n a d i n t e r p r e t a c j e
Vaticanum II są szczególnie niebezpieczne dla jedności Kościoła?
- Na temat II Soboru Watykańskiego panuje spora niejednoznaczność. W grudniu
1965 roku Jego Świątobliwość Paweł VI nie zawahał się powiedzieć, że dzięki
temu Soborowi sposób patrzenia na człowieka i na świat wobec Boga jako centrum
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i kres wszystkiego wzmocnił się na korzyść ludzkości, bez obawy oskarżenia, że
s p o s ó b ten b ę d z i e obcy c z ł o w i e k o w i . T o o c z y w i ś c i e D u c h Ś w i ę t y był
przewodnikiem nauczania soborowego i to On przygotował Kościół do stawienia
czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa. Jest powszechnie wiadome,
że Jego Świątobliwość Jan Paweł II zwołuje jeden synod po drugim - dla księży,
świeckich, zakonników - po to, żeby czerpać z ducha Soboru i żeby go zachować
żywym w jego dynamicznym apostolacie. Fakt, że Sobór jest dziełem Ducha
Świętego, wymaga od nas nawrócenia. W latach posoborowych przeszliśmy od
euforii pełnej nadziei do swego rodzaju autodestrukcji Kościoła - że użyję tu
wyrażenia Jego Świątobliwości Pawła VI - która polega na przejściu od
wymagającego bogactwa nauczania soborowego do miernoty koncesji i ustępstw,
wyrywkowych lektur dokumentów soborowych, nadużyć i sloganów. Mimo tego
wszystkiego Duch Święty dał Kościołowi w Soborze siłę do odnowy przy
jednoczesnej kontynuacji, siłę tworzenia rzeczy nowych przy wierności Tradycji.
Kościół Boży w Polsce musi odnaleźć się w soborowych doświadczeniach
Zachodu, a pełne i autentyczne nauczanie Soboru może pomóc w stawieniu czoła
wyzwaniom ze strony społeczeństwa, które również w Polsce poddaje się
oddziaływaniu konsumpcji, pluralizmu i sekularyzacji. Tak naprawdę to właśnie
to oddziaływanie może wywoływać więcej obaw niż prawdziwy dynamizm II Soboru
Watykańskiego. W tym duchu kardynał Karol Wojtyła już w 1972 roku tłumaczył
wprowadzanie Soboru jako źródła odnowy.
- Podczas rekolekcji wielkanocnych dla Jana Pawła II z ust Ojca Generała
padły następujące słowa: "kapłan nie może własnych subiektywnych wrażeń
czy d o ś w i a d c z e ń czynić p r z e d m i o t e m s w o j e g o p r z e p o w i a d a n i a lub
nauczania, lecz musi przede wszystkim osobiście głosić i nauczać o tym, o
czym naucza Kościół. Nasi Ojcowie w wierze, przede wszystkim Ojcowie z
Kapadocji, podkreślali, że to jest prawdziwe « s a c r i f i c i u m i n t e l l e c t u s » podporządkowanie własnego rozpoznania nauczaniu Kościoła". W
Towarzystwie Jezusowym element podporządkowania się nauce Kościoła
przybrał c h a r a k t e r d o d a t k o w e g o ślubu - p o s ł u s z e ń s t w a p a p i e ż o w i .
Jednakże w tym samym czasie z ust wielu jezuitów padły słowa podważające
dogmat o nieomylności papieża. Jak Ojciec Generał mógłby ustosunkować
się do tych wydarzeń? Czy te zjawiska mają charakter incydentalny czy też
- jak twierdzi wielu krytyków - są one w Towarzystwie Jezusowym dosyć
rozpowszechnione?
- Święty Ignacy oraz j e g o p i e r w s i w s p ó ł p r a c o w n i c y p o d c z a s d z i a ł a n i a
apostolskiego w służbie Kościoła powszechnego byli ogarnięci Duchem Świętym.
Po to, aby nie zboczyć z dróg Pana, ale przede wszystkim po to, aby nie
wykonywać pracy niezależnej od wskazówek Pana, całkowicie podporządkowali
się woli i osądowi Jego Ziemskiego Przedstawiciela, ponieważ On - jako pasterz
całego Kościoła - lepiej wie, jaka praca jest do wykonania, czy do jakiego kraju w
danej chwili trzeba wyruszyć z misją. Powszechność zadań Wikariusza Chrystusa
powoduje, że jest on w jakiś sposób świadom potrzeb Kościoła i świata. Tak
naprawdę żaden jezuita nie zapomniał o ślubie, który decyduje o wszystkich
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misjach Towarzystwa. To właśnie w imię tego ślubu jezuici wypełniali, według
życzenia Najwyższego Pasterza, swoją misję na Syberii i w Albanii. Uniwersytet
Sophia w Tokio oraz wydział nauk społecznych na uniwersytecie w Yaounde w
Kamerunie - żeby dać pierwsze lepsze przykłady - zostały założone jako misje
na wyraźne życzenie Ojca Świętego. Bardzo często biskupi Rzymu przeznaczali
jezuitów do apostolatu ponad granicami: do dialogu między wiarą i kulturą, wiarą
i nauką, Kościołem i światem współczesnym. To są dziedziny, w których nie
można poruszać się po omacku ryzykując pomyłkę lub to, że się nie będzie
zrozumianym czy też prowokując sytuacje konfliktogenne.
Ten, komu zlecono misję otwarcia się na świat w celu głoszenia chwały
Chrystusa, dobrze wie, że to jego otwarcie może oznaczać ustąpienie przed
światem, pociągać za sobą wybór drogi, która okazuje się drogą zakazaną przez
Kościół. Chociaż jezuici w tych misjach ponad podziałami byli zmuszeni do
podejmowania takiego ryzyka, to ich błędy i spowodowane przez nich napięcia
nie stanowiły wady, lecz - w o s t a t e c z n y m r o z r a c h u n k u w m o m e n t a c h
najtrudniejszych, jak tuż przed groźbą rozwiązania Towarzystwa, porzucenia
wszelkich doświadczeń misjonarskich w Ameryce Łacińskiej i Azji czy podczas
osobistej interwencji Ojca Świętego w kierownictwie zakonu - jezuici zawsze byli
posłuszni t e m u , który j e s t W i k a r i u s z e m Chrystusa na z i e m i . N i e d a w n a
Kongregacja generalna ponownie potwierdziła, że "sacrificium intellectus" może,
a nawet musi stanowić nieodłączna część naszego podporządkowania Stolicy
Apostolskiej.
- Podczas wspomnianych rekolekcji wielkanocnych dla Jana Pawła II Ojciec
G e n e r a ł p r z e s t r z e g a ł przed i d e n t y f i k o w a n i e m E w a n g e l i i z w a l k ą o
sprawiedliwość społeczną, która prowadzić może do rewolucji i nowych
niesprawiedliwości. Przed podobnymi konsekwencjami teologii wyzwolenia
ostrzegał również prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kardynał Joseph
Ratzinger. Chcielibyśmy zapytać, jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Ojciec
Generał teologię wyzwolenia? Czy nie jest ona najlepszym przykładem
owego niebezpieczeństwa, o którym Ojciec mówił podczas rekolekcji?
Dlaczego w jej stworzenie zaangażowanych było tak wielu jezuitów?
- W drodze doAmeryki Środkowej Ojciec Święty stwierdził niedawno, że teologia
wyzwolenia umarła wraz z obaleniem k o m u n i z m u w Europie Ś r o d k o w o Wschodniej. Wynika to z faktu, że bardzo wielu teologów wyzwolenia było mocno
przesiąkniętych językiem i ideologią marksistowską. Wierzyli oni w sens brutalnej
walki w imię sprawiedliwości, w sens nienawiści w walce klas, w ograniczenie
swobód obywatelskich, ale przede wszystkim, w reżim społeczny i polityczny, w
Nowe Królestwo na ziemi. Tymczasem nie samym chlebem żyje człowiek, chociaż
wydaje się on niezbędny do życia, ale przede wszystkim Słowem, które pochodzi
z ust Bożych, i które może zaspokoić nasze ziemskie potrzeby oraz duchowy
głód Boga. Dlatego też magisterium Kościoła stanowczo przeciwstawia się tym
marksistowskim aspektom teologii wyzwolenia, które zresztą przy okazji porażki
komunizmu w Związku Sowieckim straciły też wsparcie z jego strony. Magisterium
K o ś c i o ł a nie p o t ę p i ł o w s z a k ż e całej t e o l o g i i w y z w o l e n i a . Przez s w o j e

FRONDA DOŻYNKI 1996

31

zmartwychwstanie Chrystus obiecał nam wyzwolenie z pęt grzechu, śmierci i
szatana, co wywoła zbawienne dla człowieka efekty sprawiedliwości, pokoju,
miłosierdzia i litości, czyli owoce nowego przykazania. Trudność znalezienia ziarna
wśród plew tak dużej ilości szkół teologii wyzwolenia nie przeszkodziła jednak
Ojcu Świętemu w przyjęciu jednoznacznej postawy wobec biednych - ich liczba
przecież ciągle wzrasta - oraz napisania encyklik, które piętnują struktury grzechu
odpowiedzialne za tyle niesprawiedliwości i biedy, przypominając nam, że
Ewangelia wywyższa biednych, wywyższając tak naprawdę tych, którzy walczą
o sprawiedliwość w imię Ewangelii, gdzie pierwszymi wywyższonymi będą właśnie
biedni. Jezuici zdają sobie zresztą sprawę, że nie można dla jakichkolwiek
względów politycznych czy ideologicznych być towarzyszem Jezusa nie dzieląc
jednocześnie jego miłości dla ewangelizacji biednych. Prawdę powiedziawszy,
ponieważ zapał niektórych jezuitów w stosunku do biednych miał charakter bardzo
polityczny, wielu z nich musiało opuścić Towarzystwo, inni musieli zmienić swoje
doktrynalne poglądy, ale nawet w Kościele jezuici nie mogą właściwie zrozumieć
swojej misji apostolskiej bez wsłuchiwania się w głos biednych.
-Wszystkie swoje homilie podczas rekolekcji watykańskich w 1987 r. kończył
Ojciec Generał modlitwami do Najświętszej Maryi Panny. Wiek XX jest
wyjątkowym stuleciem, jeśli chodzi o objawienia Maryjne. Ich liczba jest
duża, a w y m o w a dramatycznie e s c h a t o l o g i c z n a . W i e l u o b j a w i e n i o m
towarzyszą też krwawe łzy z obrazów i posążków. Czy nie sądzi Ojciec
Generał, że współczesny świat znalazł się w jakimś tragicznym punkcie,
skoro wywołuje taką boleść Matki Zbawiciela? Czy nie jest to jakiś "znak
czasu"? A jeżeli tak, to jak go odczytać?
- To sam Ojciec Święty zaproponował tę wschodnią modlitwę maryjną na
zakończenie każdej medytacji podczas tamtych rekolekcji watykańskich. To
oczywiście On skłonił nas do duchowego oddychania dwoma płucami: płucem
duchowego dziedzictwa Wschodu oraz duchowego dziedzictwa Zachodu. Również
w modlitwie liturgicznej Kościołów wschodnich Maryja płacze. Jednakowoż Jej
łzy nie są łzami gorzkiego braku nadziei, bezsilnej litości czy wstydliwej słabości.
W niektóre niedziele Kościół bizantyjski modli się: "Stojąc przy Krzyżu, o
Zbawicielu, Niepokalana wylewała morze łez widząc krople krwi wypływające z
Twojego boku i bezprzykładnie wychwalała Twoje miłosierdzie." Łzy Maryi nie są
łzami smutku zwątpienia, ale świadectwem uczestnictwa całym sercem w Męce
Jej Syna; tak jak ziarna pszenicy zagrzebane w ziemi umierają po to, żeby
przynieść dużo owoców, tak Ten, który sieje łzy, zbiera żniwo radości paschalnej.
Płacząc pod Krzyżem, Ona bierze udział w darze, który nam ofiarowuje Ojciec
Jezusa. Jako miłosierna Matka tej łaski, odkrywa przed nami siłę miłosierdzia w
świecie zaślepionym przemocą, w którym odrzucono pojednanie i przebaczenie.
Płacz Matki Bożej skłania nas do świadczenia o miłosierdziu, które jest i które
będzie zbawieniem ludzkości.
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- Jakie jest zdanie generała w sprawach, które wywołują obecnie najwięcej
zamieszania w sporach prasowych wokół Kościoła: czy kobiety powinny
uzyskać prawo sprawowania urzędu kapłańskiego, czy celibat ma być nadal
nieodłącznym elementem kapłaństwa, czy homoseksualizm może być w
przyszłości uznany za orientację równą orientacji heteroseksualnej?
- Magisterium Kościoła wypowiedziało się jasno i bez żadnych dwuznaczności
na temat wyświęcania kobiet-kapłanów. Wśród przyczyn, jakimi magisterium
t ł u m a c z y ł o tę o d m o w n ą decyzję, j e s t zamiar S t w o r z y c i e l a i Z b a w i c i e l a
respektowania różnicy między mężczyzną a kobietą. W akcie stworzenia Pan
Bóg wprowadził na wieki rozróżnienie po to, żeby każde stworzenie nosiło w
sobie coś z niewyczerpanego bogactwa boskiego źródła. Dzień i noc, niebo i
ziemia, światłość i ciemności, ogrom gatunków roślin i zwierząt, mężczyzna i
kobieta. Ta różnorodność musiała bardzo ubogacać akt stworzenia. My natomiast
czynimy na odwrót - wykorzystujemy jakąkolwiek różnicę, aby z niej czynić
przedmiot dyskryminacji czy niesprawiedliwości, aby nienawidzić bliźniego pod
pretekstem koloru jego skóry, jego narodowości, pochodzenia. Sam Jezus cierpiał
z powodu swojego galilejskiego pochodzenia z miasta Nazaret, z którego przecież
"nic dobrego nie może pochodzić". Walka przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji
jest słuszna, ale nie może zamienić się w "wyrównywanie", które zniszczy całą
różnorodność ustanowioną przez Stwórcę. Ewangelia odkrywa przed nami, jak
Zbawiciel widzi różnice między mężczyzną a kobietą w dziele zbawienia, które
Kościół stawia na pierwszym miejscu. Inne, specyficzne było powołanie apostołów,
inne - zadanie Kobiety, Matki Jezusa. Trzeba bez wątpienia występować - w imię
Ewangelii i u boku Ojca Świętego - przeciw wszelkim przejawom ucisku kobiet,
dyskryminacji społecznej czy nieznajomości wkładu kobiet w prace Kościoła, ale
to wszystko przy respektowaniu różnorodności ustanowionej przez naszego Pana,
tak jak robią to zresztą Kościoły wschodnie. Taka zgodność (między Kościołem
katolickim a innymi Kościołami chrześcijańskimi - red.) nie istnieje, niestety,
o d n o ś n i e celibatu księży. Kościoły w s c h o d n i e , z a r ó w n o k a t o l i c k i e jak i
prawosławne, znają od zawsze zarówno księży żonatych, jak i żyjących w
celibacie. Kościół łaciński postawił na celibat po to, żeby lepiej służyć Ludowi
Bożemu. To świadectwo niepodzielonego serca w służbie Kościoła musi
wywoływać protesty w społeczności, która przeżywa g w a ł t o w n ą eksplozję
erotyzmu. Z tego też powodu Kościół nadaje sygnał ostrzegawczy pod adresem
sposobu, w jaki współczesne społeczeństwa traktują ludzkie ciało i seks. Aby
zbawić istotę ludzką, miłość i integralność jednostki, Kościół musi postawić
wymagania etyczne, przede wszystkim w tej dziedzinie, albowiem to właśnie tutaj
społeczność chciałaby zlikwidować jakiekolwiek osądy moralne. Jeśli chodzi o
homoseksualizm, to Kościół nie potępia homoseksualistów, lecz przypomina
ograniczoność stworzenia w imię jego Pana.
- Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz częściej podważa się niegdyś
oczywiste prawdy wiary. Wielu teologów - w tym także jezuickich - uważa,
że stara wizja Boga jako Sędziego, który skazuje grzeszników na piekło
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jest już nieaktualna. Liberalnym teologom zdarza się powątpiewać w
istnienie piekła i wiecznego potępienia. Co Ojciec Generał sądzi o takiej
postawie?
- Wszyscy jezuici uczyli się od świętego Ignacego, aby na serio traktować piekło,
przede wszystkim w przypadkach - według słów świętego - kiedy przez przypadek
zaczyna z a p o m i n a ć się o m i ł o ś c i B o s k i e j , która nie j e s t ani karą, ani
przyzwoleniem, ale wymaganiem. Miłość wszystko zniesie, za wyjątkiem
szkalowania lub zniszczenia samej miłości. Piekło, w tym kontekście miłości, nie
jest niczym innym, jak tylko wynikiem odrzucenia miłości Boga. To sam człowiek
stwarza piekło, odwracając się od Miłości, nadużywając swojej wolności mówienia
"tak" albo "nie" Stworzycielowi i Zbawicielowi. Jest czymś bezsensownym, że
istota ludzka może się tak odwrócić od prawdziwej miłości pogrążając się w
całkowitej samozagładzie. Niestety każdy z nas jest świadkiem, często bezsilnym,
tego że jakaś osoba przez używanie narkotyków czy alkoholu sama sobie oraz
swoim najbliższym stworzyła piekło. Jeśli odmowa całej ludzkiej miłości jest
możliwa, nawet jeśli nas niszczy, to tak samo możliwa, choć bezsensowna, jest
odmowa przyjęcia Tego, który jest Miłością, co pokazywało już Pismo w
straszliwych obrazach. Realizm odmowy miłości - realizm grzechu - ziszcza się
w realizmie piekła, w tajemnicy odrzuconej Miłości, w niezrozumiałości odmowy
spotkania z Tym, który odpowiada na najgłębsze pragnienia naszej duszy. Biorąc
pod uwagę tę realność naszej odmowy, jakiś teolog miałby niemałe trudności,
jeśli chciałby stwierdzić, że piekło to czysta bajka. Z pewnością mógłby jedynie
odwołać się ze skruszonym sercem do miłosierdzia Tego, który przyszedł nas
wyciągnąć z ciemności, żeby wynieść do swoich wspaniałych światłości. Jego
serce jest większe od naszego - zapewnia nas święty Jan - i kiedy nasze serce
nas upomina, to wiemy, że nasz Zbawiciel, który jest darem i wybaczeniem, wie
o tym doskonale.
- Jednym z najbardziej znanych teologów XX wieku jest jezuita, Karl Rahner.
Jak generał rozumie jego naukę o "anonimowych chrześcijanach"? Rahner
utrzymuje, że do zbawienia nie jest potrzebna wiara, a pełnię dobra osiągają
równie dobrze ateiści, jeśli tylko "przyjmują swe człowieczeństwo". Po co
w takim razie misje? Wysiłek pierwszych jezuitów, następców Ignacego
Loyoli, miał na celu nawrócenie niewierzących, ponieważ wierzono, że
inaczej grozi im zatrata w i e c z n a . Jak dziś można w ogóle m ó w i ć o
nawracaniu?
- Jest bardzo prawdopodobne, że ojciec Karl Rahner sam żałuje użycia tego
określenia, które tak łatwo wywołuje tyle nieścisłości. Śpiewamy od wieków, że
Duch Boży wypełnia wszechświat. Wierzymy, że przyjmując dolę człowieczą,
Słowo oświeca wszystkie osoby, które przychodzą na świat i słyszymy Dobrą
Nowinę, że cała moc na niebie i ziemi jest ofiarowana Panu zmartwychwstałemu.
Wszędzie i w każdej ludzkiej istocie Bóg, nasz Ojciec działa przez swojego Syna,
wyjątkowego Pośrednika, w Jego Duchu. Ta wizja ludzkości, która na naszych
oczach otwiera się na wiarę, nie oznacza jeszcze, że każdy człowiek jest
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chrześcijaninem. Wyrażenie "anonimowy chrześcijanin" - co znaczy być
chrześcijaninem bez imienia i w sposób antyosobowy - zupełnie nie koresponduje
z istnieniem Chrystusa, z całą jego postacią, z jego imieniem. Na cmentarzach
wojskowych czytamy czasami: "żołnierz nieznany, znany Bogu". Kościół zawsze
wyznawał, że Pan Bóg chce zbawienia wszystkich, i że to sam Bóg ma inicjatywę
w zbawieniu niewierzących i to On stwarza warunki do ich zbawienia, warunki
dla Niego oczywiste, dla nas niepojęte. Co za tym idzie, niektóre osoby,
prowadzone Ł a s k ą Boską, w głębi siebie wybrały Boga, bez jasnej tego
świadomości lub bez możliwości tego przekazania. Ewangelia dała tego przykłady.
To jest sprawa Boża: ścieżki Jemu znane, dla nas są tajemnicze. Tylko Gospodarz
Winnicy zna drogi zbawienia w Azji i Afryce oraz ich chrześcijańską przyszłość.
Ale ta tajemnica nie zdejmuje z nas obowiązku głoszenia wiary wszem i wobec.
Nie ma misji bez pasji miłości. Nie możemy zazdrośnie zatrzymać dla nas samych
doświadczenia Chrystusa, które otrzymaliśmy i przeżyliśmy. Jeśli chcemy dobra
innych, według nowego przykazania, łączność duchowa i wymiana największego
dobra, jakim jest Chrystus, z wszystkimi tymi, których Pan postawił na naszej
drodze, jest dla każdego chrześcijanina misjonarskim obowiązkiem. W tym sensie
byłoby trudno negować, że to zadanie miłości kłóci się z mocą piekła, które w
każdej osobie ludzkiej przeszkadza w nawróceniu serca. Tak więc misjonarstwo
będzie naznaczone trudnościami, podejrzeniem i prześladowaniem, tym niemniej
"biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii" (1 Kor. 9,16)
- Tradycyjna teologia przyjmowała ścisłą zależność między treścią wiary a
zbawieniem. Tymczasem Karl Rahner pisze, że "symbol apostolski nie może
już dzisiaj we właściwy sposób spełniać roli podstawowej formuły wiary,
ponieważ w zbyt małym stopniu nawiązuje bezpośrednio do duchowej
sytuacji współczesnego świata" (z książki "Krótki zarys wiary"). Co generał
sądzi o tym stanowisku?
- W pierwszych wiekach (chrześcijaństwa - red.) symbol apostolski był czymś w
r o d z a j u p a s z p o r t u , d z i ę k i k t ó r e m u c h r z e ś c i j a n i n m ó g ł w p o d r ó ż y być
rozpoznawalny przez inną społeczność chrześcijańską. W języku bardziej
wojskowym, jeśli chrześcijanin jest żołnierzem Chrystusa, to symbol apostolski
jest rodzajem "hasła", które łatwo pozwala odróżnić prawdziwych żołnierzy
Chrystusa od dezerterów czy fałszywych braci. Ten symbol był czymś ponad
byciem razem i krótką formą naszej wiary, jaka była przekazana wszystkim
narodom przez apostołów. Ten sam Karl Rahner cytowany w pytaniu napisał:
"Nieunikniony pluralizm w teologii nie może ani nie musi oznaczać zniknięcia w
Kościele jedności symbolu wiary... W Kościele, który jest jeden, trzeba odnaleźć
jedność nawet w symbolach wiary wyrażanych w słowach... Osobista wizja wiary
musi być zawsze wewnątrz tego eklezjalnego wyznania wiary oraz adaptować ze
szczerością to jedyne wyznanie" ("W służbie Słowa Bożego", 1968, str.420-422)
Pytania zadali: Grzegorz Górny i Rafał Smoczyński
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JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER

NADPRZYRODZONY CEL KOŚCIOŁA *
1.
Na początek przypomnijmy słowa, św. Cypriana: "Kościół uniwersalny
przedstawia się nam jako lud, który czerpie swoją jedność z jedności Ojca, Syna
i Ducha Świętego" (1). Niech was nie dziwi przeto, że w święto Trójcy
Przenajświętszej kazanie dotyczy Kościoła; a to dlatego, że Kościół tkwi
korzeniami w fundamentalnej tajemnicy naszej wiary katolickiej: Boga jedynego
w swej istocie istniejącego w trzech osobach.
Kościół ześrodkowany w Trójcy - tak go zawsze widzieli Ojcowie. Jakże
jednoznaczne są słowa św. Augustyna: "Bóg więc zamieszkuje w swojej świątyni;
nie tylko Duch Święty, ale także Ojciec i Syn... Dlatego Kościół święty jest świątynią
Boga, świątynią całej Trójcy Świętej" (2).
Kiedy w najbliższą niedzielę znowu się zbierzemy, rozważać będziemy
inny wspaniały aspekt Kościoła Świętego. Wkrótce wygłosimy go w Credo. Po
wyśpiewaniu naszej wiary w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego mówimy et unam,
sanctam, catolicam et apostolicam Ecclesiam (3), wyznajemy że jest Jeden tylko
Kościół, Święty, Katolicki i Apostolski.
Wszyscy, którzy naprawdę kochali Kościół, potrafili związać te cztery cechy
z niezbadaną tajemnicą naszej świętej religii: tajemnicą Trójcy Przenajświętszej.
"My wierzymy w Kościół Boży, Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski, w którym
otrzymujemy doktrynę; poznajemy Ojca i Syna i Ducha Świętego i jesteśmy
chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (4).
Trudne chwile
2.
Trzeba, abyśmy często rozważali, po to, by tego nie zapomieć, że Kościół
jest głęboką tajemnicą, która nie może być nigdy ogarnięta na tej ziemi. Jeżeliby
rozum zamierzał wytłumaczyć ją sam z siebie, widziałby jedynie zgromadzenie
ludzi, którzy przestrzegają pewnych przepisów, którzy myślą w podobny sposób.
Ale to nie byłby Kościół Święty.
W Kościele Świętym my, katolicy odnajdujemy naszą wiarę, normy naszego
postępowania, naszą modlitwę, znaczenie braterstwa, łączność ze wszystkimi
braćmi, którzy zmarli i którzy przebywają w Czyśćcu - z Kościołem cierpiącym, i
Kościołem triumfującym - tymi, co radują się już błogosławionym widzeniem - na
wieki wieków miłującym Boga trzy razy Świętego. Jest to Kościół, który trwa tu, a
zarazem wykracza poza historię. Kościół, który zrodził się pod płaszczem
Najświętszej Marii Panny i nie zaprzestaje - na ziemi i w niebie - wychwalać Jej
jako Matki.
Utwierdźmy się w wierze w nadprzyrodzony charakter Kościoła; wyznajmy
to - jeżeli trzeba - wielkim głosem, ponieważ dzisiaj wielu jest takich, którzy choć fizycznie są wewnątrz Kościoła, a często nawet na górze - zapomnieli o
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tych podstawowych prawdach i usiłują kreować wizję Kościoła, który nie jest
Święty, który nie jest Jeden, który nie może być Apostolski, ponieważ nie opiera
się na skale Piotrowej, który nie jest Katolicki, ponieważ jest popękany w wyniku
różnych nieprawidłowości będących często wymysłem zachcianek ludzkich.
Nie jest to nic nowego. Odkąd Jezus Chrystus Nasz Pan założył Kościół
Święty, ta Matka nasza stale cierpiała prześladowania. Być może w innych
epokach napaści bywały organizowane bardziej otwarcie, jawnie, teraz w wielu
wypadkach chodzi o prześladowanie ukryte. Jak wczoraj, tak dzisiaj
prześladowanie Kościoła trwa.
Powiem wam to jeszcze raz: ani z temperamentu, ani z przekonania nie
jestem pesymistą. Jak można być pesymistą, jeżeli Pan Nasz przyrzekł, że będzie
z nami aż do skończenia świata (5)?
Z e s ł a n i e D u c h a Ś w i ę t e g o u c z y n i ł o ze z g r o m a d z e n i a u c z n i ó w w
Wieczerniku pierwszą publiczną manifestację Kościoła (6).
Nasz Bóg Ojciec - ten Ojciec kochający, który troszczy się o nas jak "o
źrenicę swego oka" (7) - jak to obrazowo podaje Pismo, byśmy lepiej pojęli - nie
przestaje uświęcać, przez Ducha Świętego, Kościoła założonego przez Swego
najukochańszego Syna. Ale Kościół przeżywa obecnie trudne dni: są to lata
wielkiego zamętu dusz. Wśród hałasu i wrzawy ze wszystkich stron, odradzają
się wszelkie błędy, które zdarzały się już na przestrzeni wieków.
3.
Wiara. Potrzebujemy wiary. Jeśli patrzy się oczyma wiary, odkrywa się,
że "Kościół niesie w sobie samym i głosi wokół siebie swą własną apologię. Kto
go rozważa, kto studiuje oczyma miłującymi prawdę, powinien przyznać, że on niezależnie od ludzi, którzy się nań składają, i praktycznych form działania, w
których się przejawia - niesie w sobie orędzie światła uniwersalnego i jedynego,
uwalniającego i potrzebnego, boskiego" (8).
Kiedy słyszymy głosy herezji - tak właśnie trzeba to nazwać, nigdy nie
lubiłem eufemizmów - kiedy obserwujemy, że atakuje się bezkarnie świętość
małżeństwa i świętość kapłaństwa, niepokalane poczęcie Najświętszej Marii
Panny Naszej Matki i jej dziewiczość wieczną ze wszystkimi przywilejami i darami,
którymi Bóg ją ozdobił; że atakuje się cud nieustannej obecności Jezusa Chrystusa
w Przenajświętszej Eucharystii, prymat Piotra, samo Zmartwychwstanie Naszego
Pana - jak można nie czuć smutku duszy? Ale bądźmy ufni - Kościół Święty nie
może ulec zepsuciu. "Kościół zachwiałby się, gdyby jego fundament się zachwiał,
ale czy Chrystus może się zachwiać? Dopóki Chrystus się nie zachwieje, dopóty
Kościół nie osłabnie - nigdy aż do skończenia czasów" (9).
To, co ludzkie i to, co boskie w Kościele
4.
Tak, jak w Chrystusie są dwie natury - ludzka i boska, tak i w Kościele,
analogicznie, istnieje pierwiastek ludzki i boski. Element ludzki nie umyka niczyjej
uwadze - dla każdego jest oczywisty. Kościół na tym świecie jest złożony z ludzi
i dla ludzi. Gdy mówimy o ludziach, to mówimy o wolności, o możliwościach
wielkości i małostkowości, bohaterstwa i upadków, jakie niesie ona ze sobą.
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Gdybyśmy przyjęli tylko tę ludzką cząstkę Kościoła, nie zrozumielibyśmy
go nigdy, ponieważ nie doszlibyśmy do bram tajemnicy. Pismo Święte używa
wielu terminów wziętych z ziemskiego doświadczenia, aby nazwać Królestwo
Boże i jego obecność wśród nas, w Kościele. Porównuje je do zagrody, do
owczarni, do domu, do nasienia, do winnicy, do pola, na którym Bóg sadzi lub
buduje. Ale wyróżnia się jedno określenie, które streszcza wszystko: Kościół jest
Ciałem Chrystusa.
"I On ustanowił jednych a p o s t o ł a m i , innych p r o r o k a m i , innych
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych
do wykonywania posługi celem budowania Ciała Chrystusowego" (10). Św. Paweł
pisze także, że "wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z
osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (11). Jak świetlana jest nasza
wiara! Wszyscy jesteśmy w Chrystusie, ponieważ "On jest Głową Ciała-Kościoła" (12).
5.
To jest wiara, którą chrześcijanie zawsze wyznawali. Posłuchajmy słów
św. Augustyna: "i od tej pory cały Chrystus jest ukształtowany z głowy i ciała; oto
prawda, którą, nie wątpię, znacie dobrze. Głową jest sam nasz Zbawca, który
cierpiał pod Ponckim Piłatem i teraz, po tym jak zmartwychwstał spośród umarłych,
siedzi po prawicy Ojca. Jego zaś Ciałem jest Kościół. Nie ten, czy tamten kościół,
lecz Kościół, który rozprzestrzenił się na cały świat. I nie tylko ten, który istnieje
tu i teraz, wśród żyjących, ponieważ należą do niego również ci, którzy żyli przed
nami i ci, którzy będą istnieć w przyszłości aż do skończenia świata. Zatem cały
Kościół, będący zgromadzeniem wiernych - ponieważ wszyscy wierni są członkami
Chrystusa - za Głowę ma Chrystusa, który rządzi swoim ciałem z Nieba. I, chociaż
ta Głowa znajduje się poza zasięgiem widzenia ciała, to jednak jest z Nim
zjednoczona przez miłość" (13).
6.
Rozumiecie teraz, dlaczego nie można rozłączyć Kościoła widzialnego
od Kościoła niewidzialnego. Kościół jest jednocześnie ciałem mistycznym i ciałem
prawnym. Przez "sam fakt, że jest ciałem, poznaje się Kościół oczyma" (14),
nauczał Leon XIII. W ciele widzialnym Kościoła - w zachowaniu się ludzi, którzy
się na niego składają tu na ziemi - zauważamy wiele nędzy, chwiejności, zdrady.
Ale na tym Kościół ani się nie kończy, ani też tym bardziej z tak błędnym
zachowaniem się nie utożsamia. Z drugiej strony nie brakuje tu i teraz przykładów
wielkoduszności, heroicznych zachowań, świętego życia, które bez rozgłosu spala
się z radością w służbie braciom w wierze i wszystkim duszom.
Zważcie nadto, że gdyby nawet upadki liczebnie przewyższały męstwo,
pozostawałaby jeszcze owa rzeczywistość mistyczna - jasna, niezaprzeczalna,
chociaż nie dostrzegamy jej zmysłami - to jest Ciało Chrystusa, sam Nasz Pan,
działanie Ducha Świętego, pełną miłości obecność Ojca.
Kościół jest zatem jednocześnie ludzki i boski. "Jest społecznością boską
a przez swe pochodzenie nadprzyrodzoną ze względu na cel i środki, które
bezpośrednio do tego celu wiodaj ale o tyle, o ile złożony jest z ludzi, jest wspólnotą
ludzką" (15). 2yje i działa w świecie, ale jego cel i moc nie są na ziemi, lecz w
Niebie.
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Popełniają straszliwy błąd ci, którzy zmierzają do wydzielenia Kościoła
charyzmatycznego, który był tym naprawdę założonym przez Chrystusa, od
innego, prawnego czy instytucjonalnego, który byłby dziełem ludzi i zwykłym
wynikiem wypadków historycznych. Jest tylko jeden Kościół. Chrystus założył
jeden jedyny Kościół: widzialny i niewidzialny, którego ciało jest hierarchiczne i
zorganizowane, osadzony w prawie bożym z własnym życiem nadprzyrodzonym,
które go porusza, podtrzymuje i ożywia.
Trzeba więc pamiętać, że kiedy Pan ustanowił swój Kościół, "nie pojmował
go, ani nie uformował w taki sposób, aby mieścił w sobie mnogość wspólnot
podobnych w swoim rodzaju, ale różnych i nie złączonych owymi więzami, które
czynią Kościół niepodzielnym i jednym... I tak, kiedy Jezus Chrystus mówił o tym
mistycznym gmachu, wspominał tylko o jednym Kościele, który nazywał swoim:
zbuduję Kościół mój (Mt 16,18). Jakikolwiek inny Kościół, nie będąc założonym
przez Niego, nie może być Jego prawdziwym Kościołem" (16).
Jeszcze raz powtarzam: wiara. Pomnóżmy naszą wiarę prosząc o nią
Trójcę Przenajświętszą, której uroczystość dziś obchodzimy. Może zdarzyć się
wszystko, ale nie zdarzy się, że Bóg trzy razy Święty opuści s w ą Oblubienicę.
Cel Kościoła
7.
Św Paweł, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, stwierdza że tajemnica
Boga ogłoszona przez Chrystusa realizuje się w Kościele. Bóg Ojciec "wszystko
poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła, który jest Jego Ciałem, PełniąTego, który napełnia wszystko wszelkimi
sposobami" (17). "Tajemnica Boża jest dla dokonania pełni czasów, aby wszystko
na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi" (18).
Jest to tajemnica niepojęta wypływająca z najczystszej niezgłębionej
miłości: "wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem" (19) z miłości. Miłość Boża nie ma granic - św. Paweł głosi
również, że Zbawiciel nasz "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli
do poznania prawdy" (20).
Taki, a nie inny jest cel Kościoła: zbawienie dusz - co do jednej. Na to
Ojciec posłał Syna: "Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam" (21). Stąd
nakaz nauczania prawd wiary i udzielania chrztu, aby w duszy zamieszkała
przez łaskę Trójca Przenajświętsza: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata" (22).
Są to proste i wzniosłe słowa epilogu Ewangelii św. Mateusza. Tu
podkreślany jest obowiązek głoszenia prawd wiary, nagląca potrzeba życia
sakramentalnego, Chrystusowa obietnica stałej opieki nad swym Kościołem. Nie
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Zdjęcie przedstawia założyciela Opus Dei, bł.Josemarię Escrivę de Balaguera
oraz jego następców: don Alvaro del Portillo oraz don Javier Echevaria.
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jest się wiernym Chrystusowi jeśli zaniedbuje się tę rzeczywistość nadprzyrodzoną:
nauczanie prawd i moralności chrześcijańskiej, przystępowanie do Sakramentów.
Na tym nakazie Chrystus buduje swój Kościół. Wszystko inne jest drugorzędne.
W Kościele jest nasze zbawienie
8.
Nie możemy zapominać, że Kościół jest czymś więcej niż d r o g ą do
zbawienia: jest jedyną drogą. I nie jest to wymysłem ludzi, lecz wyrazem woli
Chrystusa: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy,
będzie potępiony" (23). Dlatego właśnie twierdzi się, że Kościół jest środkiem
koniecznym do zbawienia. Już w II wieku pisał Orygenes: "jeżeli ktoś chce się
zbawić, niech przyjdzie do tego domu, ażeby mógł to osiągnąć... Niech nikt nie
oszukuje samego siebie: z dala od tego domu, to jest z dala od Kościoła, nikt się
nie zbawi" (24) A Św. Cyprian mówił: "Jeśli ktoś ocalał z potopu uciekłszy z Arki
Noego, wówczas moglibyśmy przyjąć że ktoś, kto porzuca Kościół może uniknąć
potępienia" (25).
Extra Ecclesiam, nulla salus. Jest to ustawiczne ostrzeżenie Ojców
Kościoła: "poza Kościołem katolickim można znaleźć wszystko - przyznaje św.
Augustyn - oprócz zbawienia. Można mieć godność, można mieć sakramenty,
można śpiewać alleluja, można odpowiadać amen, można podtrzymywać
Ewangelię, można mieć wiarę w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego, i głosić ją; ale
nigdzie poza Kościołem katolickim nie można znaleźć zbawienia" (26).
Mimo to, jak ponad dwadzieścia lat temu ubolewał Pius XII, "niektórzy
sprowadzają do pustej formułki konieczność należenia do prawdziwego Kościoła
dla osiągnięcia wiecznego zbawienia" (27). Ten dogmat wiary stanowi bazę
zbawczej misji Kościoła, on akcentuje odpowiedzialność apostolską chrześcijan.
Chrystus kategorycznie podkreśla - pośród innych poleceń - konieczność
włączenia się do Jego Ciała Mistycznego przez chrzest. "I nasz Zbawiciel nie
tylko dał przykazanie, aby wszyscy wchodzili do Kościoła, ale także postanowił,
żeby Kościół był pośrednikiem zbawienia, bez którego nikt nie może dojść do
królestwa chwały niebieskiej" (28).
Jest obowiązkiem wierzyć, że nikt, kto nie należy do Kościoła nie będzie
zbawiony, i że nikt, kto się nie ochrzci, nie wchodzi do Kościoła. Usprawiedliwienie
"po ogłoszeniu Ewangelii, nie może mieć miejsca bez odradzającego obmycia,
lub pragnienia tego", postanowił Sobór w Trydencie (29).
9.
Jest to stałe wymaganie Kościoła, które, z jednej strony, stanowi dla naszej
duszy z a r z e w i e żarliwości a p o s t o l s k i e j , z d r u g i e j , o k a z u j e t a k ż e j a s n o
nieskończone miłosierdzie Boże dla stworzeń.
Św. Tomasz tłumaczy to w sposób następujący: "w dwojaki sposób
rozumieć można brak sakramentu chrztu. Po pierwsze, kiedy nie otrzymało się
go ani faktycznie, ani pragnieniem; jest to przypadek tego, kto ani się nie ochrzcił,
ani nie chce się ochrzcić. Taka postawa u osób, które osiągnęły wiek dojrzałości
oznacza lekceważenie sakramentu. I w konsekwencji, ci którzy z tej racji nie są
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o c h r z c z e n i nie m o g ą w e j ś ć d o k r ó l e s t w a n i e b i e s k i e g o , p o n i e w a ż ani
sakramentalnie, ani duchowo nie wcielają się w Chrystusa; a jedynie od Niego
pochodzi Zbawienie. Po drugie, może brakować pewnej osobie sakramentu chrztu,
ale nie pragnienia go, jak jest w wypadku pragnącego ochrzcić się, którego
zaskakuje śmierć przed otrzymaniem sakramentu. Człowiek ten może się zbawić
nawet bez chrztu rzeczywistego, przez samo pragnienie sakramentu, pragnienie,
które pochodzi z wiary działającej przez miłość, przez którą Bóg, który nie związał
swojej władzy z sakramentami widzialnymi, uświęca wewnętrznie tego człowieka"
(30).
Bóg nasz Pan, nie odmawia nikomu szczęścia wiecznego i naprzyrodzonego
- jest to całkowicie darowane, to nam z żadnego tytułu nie przysługiwało, zwłaszcza
po grzechu: Jego wspaniałomyślność jest nieskończona. "Jest rzeczą wiadomą,
że ci, co cierpią na nieprzezwyciężoną nieznajomość naszej przenajświętszej
religii, a starannie przestrzegają prawa naturalnego i jego przepisów, wykutych
przez Boga w sercach wszystkich, i są gotowi być posłusznymi Bogu i prowadzą
życie uczciwe i prostolinijne, mogą osiągnąć życie wieczne przez skuteczne
działanie światła bożego i łaskę" (31).
Tylko Bóg wie, co się dzieje w sercu każdego człowieka i On nie traktuje
dusz jako masy, tylko każdą indywidualnie. Nikomu na tej ziemi nie przysługuje
prawo sądzenia o zbawieniu czy potępieniu wiecznym w jakimś konkretnym
przypadku.
10.
Ale nie zapominajmy, że sumienie może z własnej winy ulec spaczeniu,
stwardnieć w grzechu i opierać się zbawczemu działaniu Boga. Stąd potrzeba
głoszenia nauki Chrystusowej, prawd wiary i norm moralnych; i stąd także potrzeba
S a k r a m e n t ó w , u s t a n o w i o n y c h przez J e z u s a C h r y s t u s a j a k o n a r z ę d z i e
przyczynowe Jego łaski (32) i środek na nędzę spowodowaną stanem naszej
upadłej natury (33). Wynika z tego, że korzystne jest częste przystępowanie do
spowiedzi i Komunii Eucharystycznej.
Stąd też, jasno skonkretyzowana przez rady Św. Pawła, o g r o m n a
odpowiedzialność wszystkich w Kościele, a szczególnie pasterzy: "Zaklinam cię
wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na
Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, w porę
wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie b ę d ą znosili, ale według
własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią- będąsobie mnożyli nauczycieli.
B ę d ą się o d w r a c a l i od s ł u c h a n i a prawdy, a o b r ó c ą się ku z m y ś l o n y m
opowiadaniom" (34).
Czas próby
11.
Nie potrafię powiedzieć, ile razy spełniły się te prorocze słowa Apostoła.
Ale tylko ślepy nie zauważyłby, że obecnie sprawdzają się prawie co do joty.
Odrzuca się wymogi przykazań Prawa Bożego i Kościelnego, wypacza się sens
błogosławieństw, napełniając je treścią polityczno-społeczną. I ten, kto stara się
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być pokornym, łagodnym, czystego serca, jest traktowany jako ignorant albo
zacofany prymitywny obserwant. Nie wytrzymuje się jarzma czystości i wymyśla
się tysiąc sposobów, aby ominąć boskie przepisy Chrystusa.
Jest pewien symptom, który zawiera w sobie wszystkie pozostałe: zamysł
zmiany nadprzyrodzonych celów Kościoła. Przez sprawiedliwość niektórzy nie
rozumiejąjuż życia w świętości, tylko określoną walkę polityczną, mniej lub więcej
pokrewną marksizmowi, co nie jest do pogodzenia z wiarą chrześcijańską.
Wyzwolenie nie oznacza dla nich podjęcia osobistych zmagań w ucieczce od
grzechu, tylko zadanie ludzkie, które może być szlachetne i słuszne samo w
sobie, ale dla chrześcijanina pozbawione jest sensu, jeżeli oznacza zniszczenie
tego, co jedynie jest potrzebne (35) - zbawienia wiecznego dusz, każdej
pojedynczo.
12.
Z powodu ślepoty spowodowanej odejściem od Boga: "ten lud czci mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie" (36), tworzy się obraz Kościoła,
który nie ma żadnego związku z tym, który założył Chrystus. Nawet Święty
Sakrament Ołtarza - odnowa Ofiary dokonanej na Kalwarii - jest profanowany,
albo redukowany do zwykłego symbolu, który zwą komunią ludzi między sobą.
Co stałoby się z duszami, gdyby Nasz Pan nie był oddał się za nas aż do ostatniej
kropli Swojej drogocennej Krwi! Jak to jest możliwe, że się wzgardzą tym
nieustannym cudem realnej obecności Chrystusa w Tabernakulum? Pozostał,
abyśmy z Nim obcowali, abyśmy Go uwielbiali, abyśmy poznawszy przedsmak
przyszłej chwały raz i na zawsze zdecydowali się iść Jego śladami.
Czasy te są czasami próby i winniśmy błagać Pana, wołaniem nieustannym
(37), aby je skrócił, aby spojrzał miłosiernie na swój Kościół i udzielił na nowo
nadprzyrodzonego światła duszom pasterzy i duszom wszystkich wiernych. Nie
ma powodu, aby Kościół starał się schlebiać ludziom, ponieważ ludzie - ani
pojedynczo, ani zbiorowo - nigdy nie dadzą zbawienia wiecznego. Jedynym, który
zbawia jest Bóg.
Synowska miłość Kościoła
13.
Trzeba dzisiaj głośno powtórzyć słowa św. Piotra do dostojników w
Jerozolimie: "On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który
stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (38).
Tak mówił pierwszy Papież - opoka, na której Chrystus zbudował swój
Kościół - powodowany swoim synowskim nabożeństwem do Pana i swoją troską
o całą trzódkę, która została mu powierzona. Od niego i od reszty Apostołów
nauczyli się pierwsi chrześcijanie kochać z całego serca Kościół.
A widzieliście z jakim brakiem miłosierdzia mówi się codziennie o naszej
Świętej Matce-Kościele? Jakąż ulgę i radość przynosi czytanie żarliwych wyznań
gorącej miłości do Kościoła Chrystusowego Ojców Kościoła! "Kochajmy Pana,
Boga Naszego; kochajmy Jego Kościół - pisze św. Augustyn. Jego jako Ojca,
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Jego Kościół jako Matkę. Niech nikt nie mówi: tak, chodzę jeszcze do bożków,
radzę się opętanych i czarnoksiężników, ale nie opuszczam Kościoła Bożego,
jestem katolikiem. Możecie być jeszcze zjednoczeni z Matką, ale obrażacie Ojca.
Ktoś inny mógby powiedzieć: Broń Boże; nie radzę się czarowników, nie wypytuję
opętanych, nie słucham przepowiedni świętokradzkich, nie chodzę adorować
demonów, nie służę bogom z kamienia, ale jestem z partii Donata. Na co przyda
się nie obrażać Ojca, jeżeli On pomści Matkę, którą obrażacie?" (39) Św. Cyprian
zadeklarował krótko: "nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za
Matkę" (40).
Dzisiaj wielu nie chce słuchać prawdziwej nauki o Świętej Matce, Kościele.
Niektórzy pragną przekształcić instytucję, występują z szaleńczym pomysłem
wprowadzenia do Mistycznego Ciała Chrystusa demokracji w stylu takim, jak się
ją pojmuje w społeczności cywilnej albo, prawdę rzekłszy, w stylu, w którym
zamierza się, aby była wprowadzona: wszyscy równi we wszystkim. I nie chcą
zrozumieć, że z boskiego postanowienia, Kościół składa się z Papieża, biskupów,
księży, diakonów i świeckich. Chrystus chciał, aby tak właśnie było.
14.
Kościół, z woli bożej, jest instytucją hierarchiczną. "Społecznością
hierarchicznie zorganizowaną" - nazywa go Sobór Watykański II (41), gdzie
"ministrowie mają władzę sakralną" (42). Hierarchia nie tylko jest w zgodzie z
wolnością, ale pozostaje w służbie wolności dzieci Bożych (43).
Pojęcie demokracji nie ma sensu w Kościele, który - powtarzam - jest
hierarchiczny z bożej woli. Ale hierarchia oznacza władanie święte i ład sakralny,
w żadnym wypadku samowładztwo ludzkie, czy nieludzki despotyzm. W Kościele
Pan zarządził ład hierarchiczny, który nie przerodzi się w tyranię, ponieważ sama
władza jest służbą, tak, jak jest nią posłuszeństwo.
W Kościele jest równość: raz ochrzczeni wszyscy jesteśmy równi, ponieważ
jesteśmy dziećmi tego samego Boga, naszego Ojca. Na skutek chrztu nie ma
jakiejkolwiek różnicy między Papieżem i najmniejszym, który się wciela do
Kościoła. Ale ta powszechna równość nie zawiera możliwości zmiany istoty
Kościoła w tym, co zostało postanowione przez Chrystusa. Z oczywistej woli
bożej mamy różnorodność funkcji, stosownych do otrzymanych zdolności,
niezatarty charakter święceń udzielanych księżom w Sakramencie Kapłaństwa.
Na szczycie tego porządku jest następca Piotra i z nim, i pod nim, wszyscy biskupi:
ze swoją potrójną misją uświęcania, rządzenia i nauczania.
15.
Darujcie mi uporczywe naleganie, prawd wiary i moralności nie ustala się
większością głosów: stanowią depozyt wiary - depositum fidei - oddany przez
Chrystusa wszystkim wiernym i powierzony w swoim wykładzie i miarodajnej
nauce, Nauczycielskiej Władzy Kościoła.
Byłoby błędem myśleć że, skoro ludzie nabyli być może w i ę k s z ą
świadomość więzów solidarności, które ich ł ą c z ą wzajemnie, powinno się
zmodyfikować tożsamość Kościoła, aby go zaktualizować. Czasy nie należą do
ludzi, niezależnie czy sąoni w Kościele, czy też poza nim; czasy należądo Boga,
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który jest Panem historii. I Kościół może dać zbawienie duszom tylko wtedy, jeśli
pozostaje wiernym Chrystusowi w swoim założeniu, w swoich dogmatach, w swojej
moralności.
Odrzućmy więc myśl, że Kościół - zapominając o kazaniu na górze - szuka
szczęścia ludzi na ziemi, ponieważ wiemy, że jego jedynym zadaniem jest
prowadzenie dusz do chwały wiecznej w raju; odrzućmy wszelkie rozwiązania
naturalistyczne, które nie doceniają pierwszorzędnej roli łaski bożej; odrzućmy
opinie materialistyczne, które usiłują zatrzeć znaczenie duchowych wartości w
życiu człowieka; odrzućmy na równi teorie sekularyzujące, które starają się
identyfikować cele Kościoła Bożego z celami ziemskich państw, mieszając istotę,
instytucje i działania o cechach przypominających w jakiś sposób te, które
obserwujemy w społeczeństwie ziemskim.
Przepaść mądrości Bożej
16.
Przypomnijcie sobie rozważania św. Pawła, które czytaliśmy w liście: "O,
głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki
i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego
doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego, i przez Niego, i dla Niego wszystko. Jemu chwała na wieki.
Amen" (44). Jakże nędzne są w świetle słów Bożych ludzkie próby zmieniania
tego, co Bóg postanowił!
Nie taję, że pewna niezwykła właściwość człowieka rozlewa się dziś na
wszystkie strony: nie osiągnąwszy nic przeciw Bogu, wyładowuje się na drugim
człowieku, jest strasznym instrumentem zła, okazją i bodźcem popychającym do
grzechu, siewcą tego zamieszania, które prowadzi do tego, że popełnia się czyny
same w sobie złe, przedstawiając je jako dobre.
Zawsze istniała ignorancja, ale teraz ignorancja najbardziej brutalna w
rzeczach wiary i moralności stroi się nieraz w głośne imiona rzekomo teologiczne.
Dlatego zadanie dane przez Chrystusa jego Apostołom - dopiero co słyszeliśmy
je w Ewangelii - nabiera, jeśli można tak powiedzieć, przynaglającej aktualności:
"idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (45). Nie możemy być głusi, nie wolno
nam siedzieć z założonymi rękami, zamykać się w sobie. Stańmy, na Boga, do
walki, do wielkiej rozprawy o pokój, równowagę ducha, doktrynę!
17.
Mamy być wyrozumiali, okrywać wszystko serdecznym płaszczem dobroci.
Dobroci, która utwierdzi nas w wierze, pomnoży naszą nadzieję i uczyni nas
mocnymi, zdolnymi powiedzieć głośno, że Kościół nie jest tym obrazem, który
proponują niektórzy. Kościół jest z Boga i zmierza do jednego celu: zbawienia
dusz. Zbliżmy się do Pana, rozmawiajmy z Nim twarzą w twarz w modlitwie,
prośmy Go o przebaczenie naszych nędz osobistych i uczyńmy zadośćuczynienie
za nasze grzechy i grzechy innych ludzi, którzy być może - w tej atmosferze
zamieszania - nie zdają sobie sprawy, jak ciężko obrażają Boga.
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W dzisiejszej Mszy Św., w bezkrwawym odnowieniu krwawej ofiary Kalwarii,
Jezus - Kapłan i Ofiara - oddaje się za grzechy ludzi. Obyśmy nie zostawili Go w
osamotnieniu, niech wznieci się w piersi naszej gorące pragnienie bycia z Nim u
stóp Krzyża; niech wzmaga się nasze wołanie do Ojca, Boga miłosiernego, by
przywrócił pokój światu, pokój Kościołowi, pokój sumieniom.
Gdy tak uczynimy, spotkamy - pod Krzyżem - Najświętszą Maryję Pannę,
Matkę Boga i Matkę naszą. Prowadzeni Jej błogosławioną ręką dojdziemy do
Jezusa, a przez Niego do Ojca i Ducha Świętego.
bł. Josemańa Escriva de Balaguer
* Kazanie wygłoszone 28 V 1972 r. na uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niniejszy
tekst jest fragmentem książki: bł. Josemaria Escriva de Balaguer "Kochać Kościół",
Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice
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Rozróżnienie Jezusa historycznego i Chrystusa wiary niezależnie od tego, jak wielkie nazwiska by się za takim
rozróżnieniem
opowiadały - odbieram jako niszczenie
fundamentów wiary chrześcijańskiej. Bo wcześniej czy później
doprowadzi to do przeświadczenia, że to tylko nam się wydaje,
iż Jezus jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem. Za takim
rozróżnieniem kryje się więc, niekiedy zakamuflowana,
zwyczajna niewiara połączona z chęcią pozostawania przy
imieniu chrześcijanina.

DIABOLOS ZNACZY ROZDZIELAĆ
(rozmowa z o. Jackiem Salijem OP)

o. Jacek Salij OP (ur. 1942)- profesor teologii, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej
w Akademii Katolickiej w Warszawie, członek Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich,
pisarz, publicysta, autor m.in. następujących prac: "Królestwo Boże w nas jest",
"Rozmowy ze świętym Augustynem", "Eseje tomistyczne" i in.

- Dlaczego Kościół katolicki tak wielkie znaczenie przywiązuje do prawdy?
Czy nie powinien przychylić się do zdania tych, którzy twierdzą, że prawda
należy do dziedziny ortodoksji, podczas gdy najważniejsza jest ortopraktyka.
Innymi słowy: nie jest ważne w co kto wierzy, ale co kto robi.
- Myślę, że za przeświadczeniem, że wszystko jedno w co człowiek wierzy,
najważniejsze, by dobrze żył - najzwyczajniej kryje się rozpacz. Bo jeśli naprawdę
to wszystko jedno, znaczy to, że nie znamy, ani nigdy nie poznamy naszego
ostatecznego przeznaczenia, ani prawdziwego stosunku Pana Boga do nas. Że
w gruncie rzeczy wciąż przebywamy, jak to mówi Pismo Święte, w ciemnościach
i cieniu śmierci. Żeby coś takiego głosić, to trzeba gdzieś tak podskórnie
najzwyczajniej w świecie nie wierzyć. Traktować jako piękny mit, że Bóg ukochał
człowieka, że dał nam swojego Syna, że Jego Krzyż i Jego śmierć na Krzyżu
dokonała tego, co dokonała. To po prostu piękny mit, ale kto by dziś w to wierzył
- mówią tacy chrześcijanie.
- Jak to się zatem stało, że dzisiaj nawet ludzie Kościoła kładą taki nacisk
na ortopraktykę kosztem ortodoksji? P e w i e n ksiądz katolicki m ó w i
publicznie, że nie jest przywiązany do ortodoksji. W coraz większym stopniu
jest to coś, czym nie należałoby się przejmować, bo najważniejsze jest jak
kto żyje, a w co wierzy i jakie dogmaty wyznaje - to rzecz uboczna.
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- Zwróciłbym uwagę panów na to, że słowo diabeł (diabolos) pochodzi do diaballo
- rozdzielać. Otóż to diabeł dokonuje rozdzielenia ortopraktyki i ortodoksji. Każe
nam pytać, co jest ważniejsze: ortodoksja czy ortopraktyka. Rzecz jasna, że ważna
jest ortodoksja, z której płynie ortopraktyka. Chrześcijanin w ogóle musi kochać
i Boga i bliźniego, uznawać i Stary i Nowy Testament, i Ewangelie i Listy Św. Pawła,
i Pismo Święte i Kościół. Takie przeciwstawianie jednego drugiemu, to jest
diabelstwo.
- Jednak, co by nie powiedzieć, takie oddzielanie prawdy wiary od słuszności
działania jest dość mocno rozpowszechnione. Nie tylko w ś r ó d ludzi
Kościoła, ale również poza Kościołem. Mówi się, że poszukiwanie Prawdy
prowadziło ludzi do wojen religijnych, że było przyczyną okropieństw
historycznych. Zostawmy zatem nierozstrzygniętym pytanie o to, która
religia głosi Prawdę, a zajmijmy się służbą światu i człowiekowi.
- Co wybrać: dobro czy prawdę? To trochę tak jakby pytać dziecko: czy tatę
kochasz, czy mamę. Prawda ma być przeniknięta dobrem, a dobro przeniknięte
prawdą. Prawda, która nie jest przeniknięta miłością - to jest niedobra prawda.
Dobro, które jest oddzielone od prawdy, nawet jeżeli wydaje rzeczywiste skutki,
nie jest w pełni dobrem. Z niego może wyniknąć np. nawet postulat zabijania
ludzi, którzy jakoby nie zasługują na życie. Rzeczywistość nie lubi być rozdzielana.
- My katolicy twierdzimy, że można mówić o tym, że w ogóle istnieje jakiś
dostęp do prawdy, że można uważać, że jesteśmy w stanie w jakiś ułomny
sposób, ale jednak do prawdy docierać i głosić ją. Jednak z drugiej strony
bardzo często twierdzi się, że wszelkie roszczenie do posiadania prawdy
świadczy o fundamentalizmie, tzn. że żyjemy w sytuacji, gdzie w ogóle do
prawdy dotrzeć nie można. Jest ona czymś albo bardzo absurdalnym, albo
czymś w ogóle niemożliwym do odkrycia. I że każde twierdzenie, w tym to,
że Kościół katolicki taką prawdę posiada, jest twierdzeniem głoszonym przez
ludzi albo prymitywnych, albo niedojrzałych, albo fundamentalistów.
- Ktoś konsekwentnie niewierzący w osiągalność prawdy ostatecznej dodałby
zapewne, że oprócz ludzi prymitywnych, niedojrzałych czy fundamentalistów,
jeszcze może tylko oszuści mogą twierdzić o sobie, że wierzą i znają prawdę.
Nie byłoby mi miło zostać zaliczonym do którejś z tych czterech grup. Jednak
niezależnie od tego, co sobie ktoś o mnie pomyśli, pragnę wyznać z całąjasnością
że ja w Pana Jezusa wierzę naprawdę. Nie jest On moją prawdą subiektywną,
pomagającą mi iść przez życie. On jest Synem Bożym, przez którego świat został
stworzony, i Zbawicielem, którego śmierć i zmartwychwstanie otworzyły nam drogę
do życia wiecznego. Staram się kochać mojego Zbawiciela i wsłuchiwać się w
Jego naukę, i bardzo się lękam tego, żebym Go w jakieś złej chwili nie zawiódł. I
bardzo proszę moich braci niewierzących, żeby nie nazywali pochopnie mojej
wiary złudzeniem. Choćby przez szacunek dla tych wszystkich, którzy za wiarę w
Chrystusa cierpieli, a nawet oddali życie.
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- Czy nie jest tak, jak twierdził np. Michel Foucault, że wszelka prawda niesie
w sobie skłonności do totalitaryzmu? Powtarzał on: "Prawda cię zniewoli".
- Odczuwam po prostu fizyczny ból, kiedy widzę, że ktoś z całą świadomością
okazuje pogardę Chrystusowi i jego nauce. Słowa: "Prawda cię zniewoli" mają
przecież oczywiste odniesienie do Ewangelii. Chrystus Pan powiedział: "Prawda
cię wyzwoli". Foucault zaś powiada: W rzeczywistości jest całkiem odwrotnie,
prawda cię zniewoli. Jakby chciał powiedzieć: Chrystus to niebezpieczny idealista,
który założył fundamenty pod różne totalitaryzmy; w rzeczywistości istnieje tylko
jedna jedyna prawda - to, że prawdy niema. Kiedy słyszę takie słowa, przechodzą
mnie ciarki po plecach, bo diabeł tu już jest bardzo blisko.
Natomiast wyzwalającą moc prawdy, jaką nam przyniósł Chrystus, ja widzę
na co dzień. Mam ten przywilej, że wielu ludzi czyni mnie świadkiem swojego
nawrócenia. Słuchałem setki, a może tysiące razy, jak bardzo człowiek może się
w życiu zagubić, unieszczęśliwiać siebie i innych - i po wielekroć byłem świadkiem
tego, nie dającego się wypowiedzieć wyzwolenia, jakie przychodziło razem z
zawierzeniem siebie Chrystusowi.
- Tacy filozofowie jak Rorthy czy Foucault twierdzą jednak, że w imię ironii,
w imię dystansu, dokonano mniej prześladowań, mniej zła, aniżeli w imię
Prawdy, zwłaszcza prawdy podszytej sankcją Boską...
- Najwyższy już czas, żeby historycy obiektywnie opracowali dzieje wielkiego
oszczerstwa, którym wypełniona była publicystyka oświeceniowa, które po dziś
dzień gruntownie wypacza nasz ogląd religii i Kościoła. Proszę czytać na przykład
barona Holbacha, to dowiecie się panowie, że religia jest wielkim i nieustannie
groźnym źródłem zła, Kościoły zaś, a już zwłaszcza Kościół katolicki jest swoistą
organizacją przestępczą. Twierdzenie, któreście panowie przed chwilą przywołali,
sformułowane jest w perspektywie właśnie tamtego oszczerstwa. Przecież w
odniesieniu np. do wojen religijnych historycy wielokrotnie już pokazywali ich
głęboko pozareligijne przyczyny i cele.
Myślę natomiast, że wciąż za mało sobie uświadamiamy, że ceną za
zdystansowanie się Europy wobec chrześcijaństwa było morze krwi przelanej
przez oba totalitaryzmy XX wieku. Obecnie, w wyniku społecznego zdystansowania
się wobec prawdy prawa moralnego, leje się krew milionów dzieci poczętych i
coraz szersze rozmiary przybiera praktyka eutanazji.
- Dlaczego dziś tak rzadko w ustach ludzi Kościoła pojawia się słowo
herezja? Czyżby w obecnych czasach takie niebezpieczeństwo nie istniało?
- Etymologicznie herezja wskazuje na wybór. Herezja to byłoby przywłaszczenie
sobie boskiego atrybutu ustanawiania prawdy - że to ode mnie zależy, ja moim
własnym wyborem decyduję, co jest prawdą. Na przykład jeżeli rodzice (a jest to
stosunkowo częste) mówią dzieciom - jak dorośniesz, to sam sobie wybierzesz
w co będziesz wierzyć - to za tym kryje się przeświadczenie, że albo prawda jest
nieosiągalna i jedynie wybieramy sobie zespół wierzeń stosownych do naszych
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gustów, albo kryje się za tym taka typowa postawa, użyjmy tego słowa, heretycka
w sensie przeświadczenia, że to ty ustanawiasz prawdę. Co to znaczy praktycznie?
Jeżeli historyk ma do czynienia ze źródłami i świadectwa jakiegoś źródła wysoce
mu nie odpowiadają i tak "torturuje" to źródło, żeby z niego wyszło to, co mu
odpowiada - to jest to zachowanie heretyckie. On nie ma posłuszeństwa wobec
świadectwa tekstu, on próbuje narzucić świadectwu swoja własną wizję. Albo,
dajmy na to, fizyk czy chemik robi jakieś doświadczenie i ono mu się nie zgadza
z tym, czego on oczekiwał i próbuje on zbagatelizować wyniki tego doświadczenia.
W historii nauki bywały nawet przypadki fałszowania wyników badań. To jest
zachowanie, które na gruncie religii nazywa się zachowaniem heretyckim.
- Problem herezji wydaje się dziś być jednak wstydliwy, a samo to słowo wypierane. Czy są dzisiaj jakieś ewidentne zagrożenia, nazwijmy to,
heretyckie?
- Przełomem były dokumenty ostatniego soboru. Zrezygnowano w nich z
nazywania naszych braci protestantów heretykami, w imię oczywistego faktu, że
absolutna ich większość urodziła się w swojej wierze i niesprawiedliwością byłoby
obciążanie ich zarzutem odejścia od wiary Kościoła katolickiego.
A co do pytania, proszę przeglądnąć wydany u nas niedawno zbiór
dokumentów Kongregacji Nauki Wiary. Okazuje się, że na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza Stolica Apostolska musiała reagować na trudne do pogodzenia z
wiarą katolicką poglądy rozmiękczające prawdę boskości Chrysusa lub Jego
zmartwychwstania, czy sygnalizować niepokojące tendencje w katolickiej
eschatologii. Szczególnie ważnym d o k u m e n t e m była Encyklika "Veritatis
splendor", papież upomniał się w niej o obiektywną prawdę prawa moralnego,
której podeptanie grozi nieobliczalnymi wręcz konsekwencjami.
- We w s t ę p i e do książki Hansa Kiinga pt. " C r e d o " ks. prof. A l f o n s
Skowronek, powołując się na zapis II Soboru Watykańskiego, że "ogół Ludu
Bożego napełniony Duchem Świętym nie może błądzić w wierze" wyraził
w ą t p l i w o ś ć , czy j e s t j e s z c z e s e n s o p a t r y w a n i a k a t o l i c k i c h książek
imprimatur. Czy ojciec podziela tę opinię?
- Może zrobię malutki wykład na temat nieomylności w wierze. Otóż nieomylność
w wierze jest to wręcz powinność każdego z nas, jeśli wiarę traktujemy poważnie.
Mamy obowiązek starania się o to, żeby nasza wiara była nieomylna, a ta
powinność jest jeszcze większa w sytuacji, kiedy tą wiarą dzielę się z innymi,
kiedy np. swoim dzieciom przekazujecie prawdę swojej wiary. To jest nasz
najświętszy obowiązek, żeby to nie było według naszego widzimisię, tylko żeby
to rzeczywiście było nieomylne, żeby to była Prawda Boża. Chrystus tak ustanowił
Kościół, że zatroszczył się o to, byśmy mieli taką latarnię morską, pomagającą
nam rozpoznać, czy wierzymy prawdziwie. Taką latarnią morskąjest nauka całego
Episkopatu zjednoczonego z następcą Piotra, czy wręcz sama nauka następcy
Piotra jako tego, który otrzymał ze względu na nas takie posłannictwo. To nie jest
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jego przywilej, ale służba na rzecz tego, by wiara każdego z nas mogła być
nieomylna. Służy on nam jako wspomagany przez Ducha Św. nauczyciel
nieomylnej wiary.
To prawda, że "ogół ludu Bożego napełnionego Duchem Św. nie może
błądzić w wierze", ale w momencie, kiedy my ją przeciwstawiamy nieomylności
Episkopatu czy biskupa Rzymu, to jest to rozdzielenie diaboliczne - podział: papież
- nie, Lud Boży - tak. Jest taka anegdota o Hansie Kungu, który napisał książkę
o papieżu pt. "Nieomylny?". Ktoś go zapytał: - A co będzie, jak zostaniesz
papieżem? - Wtedy przestanę być nieomylny... Myślę, że to bardzo dobrze oddaje
istotę problemu, o który panowie pytacie.
Mam ochotę jednak jeszcze poszerzyć ten temat. My chrześcijanie
wierzymy w życie wieczne i w to, że pokolenia, które nas poprzedziły, to nie są
cienie zapadające się coraz bardziej w nicość, tylko są to równoprawne nam
pokolenia Ludu Bożego. Lud Boży to nie tylko my, którzy obecnie żyjemy na tej
ziemi, ale to także wszystkie pokolenia Ludu Bożego, które nas poprzedziły i w
związku z tym jest zwyczajnym podeptaniem zasad nieomylności Ludu Bożego
w wierze jakakolwiek próba korygowania wiary, reformowania jej w e d ł u g
współczesnej mentalności itd. Zupełnie inną s p r a w ą jest problem rozwoju
świadomości wiary. Mianowicie tutaj Ojcowie Kościoła widzą prawdę jako coś
żywego, prawda to nie wspaniały klejnot, który trzeba zamknąć w skarbcu, ale to
coś żywego. I prawda wiary ma to do siebie, że jest nieustannie ta sama, ale
tożsamością organizmu żywego. Kiełkujący żołądź jest tym samym dębem, którym
jest krzak dębu czy dąb rozłożysty. W tym sensie w Kościele z całą jasnością
mówi się o rozwoju wiary, ale czymś innym jest rozwój wiary a czymś innym jest
nonszalancka próba zmieniania wiary, dostosowania wiary do jakiejś mentalności.
- Jednak wielu teologów utrzymuje, że człowiek współczesny jest bardziej
dojrzały od swoich przodków. Że on, który wychował się w społeczeństwie,
które z a a p r o b o w a ł o znaczenie wiedzy, nie może j u ż w i e r z y ć tak j a k
poprzednie pokolenia, które żyły jeszcze w świecie mitu.
- Ja myślę, że w ogóle ten pomysł, że c z ł o w i e k w s p ó ł c z e s n y j e s t - w
przeciwieństwie do ludzi dawniejszych - istotą dojrzałą, oczywiście świadczy o
naszym dobrym samopoczuciu. Twierdzenie o naszej większej dojrzałości chyba
po raz pierwszy wyraźnie sformułował Kant. To było też ważnym elementem
myślenia Augusta Comte'a. Ja r o z u m i e m , że w t a m t y c h c z a s a c h ludzie
wykształceni mogli się przejmować takimi hasłami. Ale dzisiaj wiemy przecież
tyle na temat ulegania najrozmaitszym autorytetom anonimowym, tak wiele wiemy
o tym, że każde ludzkie myślenie jest nasycone jakąś filozofią, z tym, że jeżeli
ona nie jest oparta na rzetelnym przygotowaniu i solidnej pracy, to jest to filozofia
żałosna, która jest po wielokroć wewnętrznie sprzeczna. Jestem człowiekiem
spokojnym i na ogół sobie o tym myślę, ale głośno nie mówię, więc po raz pierwszy
powiem to głośno - po prostu współczuję każdemu, kto mówi z przekonaniem o
w i ę k s z e j d o j r z a ł o ś c i w s p ó ł c z e s n e g o p o k o l e n i a w s t o s u n k u do p o k o l e ń
dawniejszych. Mnie się wydaje, że jest to nieszczęsna ofiara ideologii, które od
paru pokoleń panują w naszej Europie.
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Natomiast w pana pytaniu pojawił się termin mitologia - że dawni
chrześcijanie, dawni katolicy, swoją wiarę przeżywali w sposób uwikłany w jakąś
mitologię. To jest w pewnym sensie prawda — to zresztą coś cudownego,
przypatrywać się świadectwom naszych ojców wiary w różnych wiekach żyjących,
przypatrywać się, że wyznawali dokładnie tę s a m ą wiarę, co my wyznajemy, a
zarazem przypatrywać się, że byli ludźmi swojego czasu, że to, co było właściwe
dla ich czasu, to nie było wieczne w Kościele, przeminęło. Jawnie widać, że to
jest coś, co przeminęło, natomiast to, co rzeczywiście ważne, po prostu trwa.
Kiedy np. w niedzielę mówię kazanie na temat Ewangelii, to mam jakieś takie
ewidentne poczucie, że mówię stosownie do naszej dzisiejszej sytuacji, ale
zarazem, że przedstawiam tę samą prawdę, którą przedstawiali moi przodkowie
w wierze 100 lat temu, 200 czy 1500 i ja po prostu przeżywam pełną tożsamość
mojej wiary. Pokolenia się rodzą i przemijają, a wiara katolicka jest wciąż ta sama.
- Powiedział Ojciec, że nie dostrzega zagrożeń herezji związanej właśnie z
inną interpretacją objawienia. A sprawa nieomylności papieża, o której
mówiliśmy?
- Niekiedy się rozróżnia między herezją a błędem w wierze. Błąd w wierze to jest
błąd, któremu uległ jakiś teolog, czy jakiś choćby analfabeta, teolog domorosły,
ewentualnie który zyskał jakąś grupkę swoich zwolenników i w gruncie rzeczy na
tym się kończy. To nie powoduje rozłamu w Kościele. Natomiast herezja to byłoby
takie odejście od prawdy wiary, które powoduje rozłam w Kościele, tak jak
niewątpliwie herezją był arianizm.
- Właśnie dogmat o nieomylności papieża jest często kwestionowany np.
przez katolików w Austrii, którzy animują ruch "Wir sind Kirche".
- Przy czym jest to ruch, który wprowadza strasznie wiele zgiełku do Kościoła.
- Czy kłopot z herezjami nie polega na tym, że dawniej mówiono pewne
rzeczy wprost, a dzisiaj heretyckie formuły wypowiadane są językiem do
tego stopnia skomplikowanym i w takich terminach, że znacznie trudniej
oddzielić błąd od słuszności? Dam taki przykład: powiedzmy 200 lat temu
ktoś mógłby powiedzieć, że Chrystus nie jest synem Bożym, tylko jest
człowiekiem...
- ...a dziś powie, że Chrystus jest tylko najbardziej intensywną obecnością Boga
na ziemi.
-Właśnie, albo powie, że historycznie Chrystus był zwyczajnym człowiekiem,
ale symbolicznie w wierze, był Bogiem. Będzie używać wielu różnych pojęć
dzielących rzeczywistość w taki sposób, żeby zarazem zaprzeczyć i nie
zaprzeczyć.
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- To jest właśnie realne zagrożenie. Procesy te na terenie poglądów moralnych
opisuje świetna rozprawa habilitacyjna prof. Anieli Dylus na temat moralności
krańcowej. Pierwszy atak, nazwijmy to etyki alternatywnej, jest ostrożny, tzn.
chodzi o jakiś poszczególny przypadek, o stosunkowo niedalekie odejście od
ogólnie przyjętej normy. W momencie kiedy wywalczono zgodę na te wyjątki,
atak idzie dalej. W końcu zaś atakujący orzekają o wyznawcach etyki autentycznej,
że urodzili się o dwa wieki za późno, że niczego nie rozumieją itd. itd.
Mnie się wydaje, że prawda wiary jest podatna na bardzo analogiczne
manipulacje. Pierwszy atak wydaje się zawsze stosunkowo niegroźny. Dam
konkretny przykład. Pojawiła się w teologii katolickiej teza o zmartwychwstaniu w
momencie śmierci. Teza absurdalna, bo z niej wynikałoby, że ponieważ śmierć
jest wejściem w sytuację transcendentną wobec czasu, zatem wchodzi się od
razu w czas Sądu Ostatecznego. W ogóle z tej tezy by wynikało, że jak odprawiamy
pogrzeb, to nieboszczyk leży w trumnie, a ciało już zmartwychwstało. Modlimy
się o to, żeby Pan Bóg dopuścił go do oglądania swojego oblicza, a on już
zmartwychwstał. Otóż jeśli się dobrze przypatrzeć tej tezie, to pod hasłami
dowartościowania ciała kryje się najoczywistsza pogarda dla ciała. Bo jeśli ciało
zmartwychwstało, to czym jest to, co leży w trumnie i zostaje złożone do grobu?
Teologowie, którzy głoszą idee zmartwychwstania w śmierci, chyba nie zdają
sobie sprawy z tego, skąd się sama teoria wzięła. A wzięła się z prób dokonanych
na terenie teologii żydowskiej, takiego wytłumaczenia chrześcijańskiej wiary w
zmartwychwstanie Chrystusa, żeby tę wiarę unicestwić. Mianowicie często bardzo
szacowni teologowie żydowscy, np. Martin Buber, tłumaczyli, że chrześcijańska
wiara w z m a r t w y c h w s t a n i e Pana Jezusa wzięła się ze s t a r o ż y d o w s k i c h
przeświadczeń, że najwięksi sprawiedliwi - tacy jak Henoch czy Eliasz - już w
momencie śmierci zostali wzięci do Nieba. Rzecz jednak w tym, że takie
w y j a ś n i e n i e z m a r t w y c h w s t a n i a Pana J e z u s a j e s t i d e o l o g i c z n e , nie m a
potwierdzenia w najstarszych tekstach. Przecież już Apostoł Paweł mówił, że
jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara.
- Podam inny przykład. Niekórzy, uważani za wybitnych, t e o l o g o w i e ,
twierdzą, że nie jesteśmy w stanie ustalić zgodnie z prawdą historyczną,
czy "Jezus miał z w e r b a l i z o w a n ą ś w i a d o m o ś ć m e s j a ń s k ą " , albo czy
traktował s w ą śmierć jako ofiarę za grzechy innych. Dzielą oni Jezusa na
Jezusa historii i Chrystusa wiary. Ci sami t e o l o g o w i e utrzymują, że
"świadectwo pustego grobu" nie jest już istotne dla wiary chrześcijańskiej.
Czy to nie jest po prostu próba przemycenia niewiary?
- Z poglądami, jakoby Jezus w gruncie rzeczy sam nie wiedział do końca, kim
jest, gruntownie się rozprawił znakomity francuski biblista, F.Dreyfus, w swojej
książce "Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?" Natomiast rozróżnienie Jezusa
historycznego i Chrystusa wiary - niezależnie od tego, jak wielkie nazwiska by
się za takim rozróżnieniem opowiadały - odbieram jako niszczenie fundamentów
wiary chrześciańskiej. Bo wcześniej czy później doprowadzi to do przeświadczenia,
że to tylko nam się wydaje, iż Jezus jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem.
Za takim rozróżnieniem kryje się więc, niekiedy zakamuflowana, zwyczajna
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niewiara połączona z chęcią pozostawania przy imieniu chrześcijanina. Absolutnie
też się z panem zgadzam, że wszelkie próby relatywizowania zmartwychwstania
Chrystusa są przemycaniem niewiary. Np. Rudolf Bultmann bardzo podkreślał,
że C h r y s t u s z m a r t w y c h w s t a ł r z e c z y w i ś c i e , ale że było to w y d a r z e n i e
transcendentne wobec historii. Jednak już pierwsi zwolennicy Bultmanna
zrozumieli go w ten sposób, że Pan Jezus wcale nie zmartwychwstał, tylko
wierzącym tak się wydawało.
- On sam pod koniec życia w wywiadzie dla "Der Spiegel" na pytanie, co się
działo z Chrystusem trzy dni po śmierci, stwierdził, że jego ciało zgniło jak
każde inne.
- Dogmat Kanta, że cuda są niemożliwe, okazał się dla niego tak święty, że w
imię tego dogmatu gotów był głosić, że Chrystus w taki sposób zmartwychwstał
rzeczywiście, że jednak rzeczywiście nie zmartwychwstał. A swoją drogą, warto
zauważyć, że jest to powrót do pogańskich przeświadczeń starożytnych Greków,
że nawet najwyższy Bóg podlega niezmiennym prawom istniejącym niezależnie
od niego.
- Czy nie jest tak, że w teologii dzisiejszej unika się pewnych tematów,
które kiedyś były równouprawnione? Mówi się na przykład, że Pan Bóg
jest miłosierny, ale unika się powiedzenia, że jest sprawiedliwy.
- Ja właśnie jestem taki - zdecydowanie więcej mówię o miłosierdziu Bożym.
Jakoś nie czuję, żebym wypaczał wiarę. Wiem na pewno, że jestem tylko
człowiekiem i jako człowiek, niestety, nie potrafię nauczać wiary całej. Ona jest
dana całemu Kościołowi, tylko cały Kościół udźwignie tak wielką prawdę. Ja się
bardzo boję ukrywać jakieś prawdy przed ludźmi — to na pewno. Na temat
miłosierdzia Bożego mówię razem ze sprawiedliwością. Kiedy np. mówię na temat
sądu Bożego, to lubię podkreślać, że będzie to sąd inny niż sądy ludzkie, tzn., że
sędzia będzie po naszej stronie. Sędzia nie będzie obiektywny, będzie dążył do
tego, aby nas ocalić. I w tej perspektywie dopiero czymś strasznym jawi się
wyrok potępienia i jeżeli - Boże uchowaj - ktoś z nas miałby to usłyszeć, bo powie
to niewyobrażalne życzliwy Sędzia. Sprawiedliwość Boża i miłosierdzie Boże
bardzo dobrze nadają się do opisania naszego doświadczenia Pana Boga w
kategoriach doświadczenia misterium tremendum i misterium fascinosum. Że
jeżeli Bogiem się fascynuję, to ta fascynacja będzie jakoś nieprawdziwa, jeżeli
gdzieś na dnie nie będzie misterium tremendum. Jeżeli Bóg niesie lęk, to wydaje
mi się, że to lęk pogański, nieprawdziwy, jeżeli nie prowadzi nas do fascynacji.
Jednak słusznie bardziej akcentujemy Boże miłosierdzie. Bo właśnie takim Bóg
się nam objawił, przede wszystkim jako miłosierny Ojciec.
- Co Ojciec sądzi o twierdzeniu, że w dzisiejszych czasach stopień ignorancji
religijnej jest tak olbrzymi, że herezje nie są niebezpieczne dlatego, że nie
wywołują już namiętności, raczej obojętność i zasługują raczej na miano
heterodoksji? A ta ostatnia może być przez Kościół tolerowana.
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- Sądzę, że to jest problem głębszy. Pisałem o tym w szkicu pt. "Wiara i wierzenia".
Chodzi o to, że bardzo często dzisiaj wiara chrześcijańska jest degradowana do
poziomu wierzeń. Wiara to jest zawierzenie siebie Bogu, otwarcie się na prawdę
Bożą, kiedy pozwalam Bogu, aby we mnie dokonywał zbawienia. To jest wiara. A
wierzenie to jest taki zespół swoich przeświadczeń, wyobrażeń, za pomocą których
próbuję się orientować w tym trudnym do rozumienia świecie. I wierzenia mają
się stosunkowo nijak do Prawdy. To prawdopodobnie było przyczyną łatwego
odchodzenia od swoich wierzeń przez ludy podbite, czy też stosunkowo łatwego
przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez ludy germańskie czy słowiańskie. Oni jakby
odnaleźli inny system orientacji w świecie i dopiero paru pokoleń trzeba było
zanim te wierzenia chrześcijańskie rzeczywiście przybrały postać wiary w
wymiarze społecznym.
- Czy po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki uznał, że przestał być
Kościołem Chrystusowym?
- Pytanie szerokie, bo w Kościele od bardzo dawna była świadomość, że jest on
jedynym Kościołem Chrystusowym, ale zarazem, że my nie znamy granic tego
Kościoła. Jak ta świadomość się odzwierciedlała? Na przykład w III w. była duża
dyskusja na temat ważności chrztu heretyków. Stolica Apostolska bardzo się
wtedy zaangażowała w obronę chrztu udzielanego przez heretyków. Krótko
mówiąc, była to dyskusja na temat granic Kościoła: granice Kościoła nie
utożsamiają się z materialnymi granicami Kościoła katolickiego, chociaż to on
jest rzeczywiście Kościołem, który założył Jezus Chrystus. Z kolei św. Augustyn
na początku V wieku mówił, że Bóg ma wrogów wśród swoich przyjaciół, ale ma
też przyjaciół wśród swoich wrogów. Jeżeli ktoś jest przyjacielem Boga, to znaczy,
że należy do Kościoła. Na początku XVII w. Stolica Apostolska zdecydowanie,
jako niezgodną z wiarą katolicką, odrzuciła tezę jansenistów, iż łaska boska działa
tylko w obrębie widzialnego Kościoła. Nieprawda: Bóg kocha wszystkich i udziela
łaski komu chce. A tam, gdzie Bóg udziela łaski, tam jest Kościół. Dokładnie tę
doktrynę wyraża Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w
nauce o kręgach przynależności do Kościoła. Po pierwsze - do Kościoła są wcieleni
ci, którzy stanowią ciało Kościoła czyli katolicy, a także katechumeni, którzy
przygotowują się do chrztu. Po drugie - chrześcijanie, ale nie katolicy, pozostają
w koniunkcji z Kościołem, choć zarazem Sobór jest jak najdalszy od twierdzeń,
jakoby teologicznie rzecz biorąc wszystkie Kościoły były sobie równoważne. My
katolicy wierzymy po prostu, że nasza wiara jest w pełni prawdziwa. Kogoś może
nawet to zaboleć, przykro nam, ale my tak wierzymy i to ten Kościół jest Kościołem
założonym przez Pana Jezusa. Zarazem wierzymy, że wiele e l e m e n t ó w
kościelności, czasem wręcz bardzo wiele, znajduje się w innych Kościołach
chrześcijańskich. Pismo Święte i autentyczna wiara w Chrystusa i sakramenty,
nieraz nawet prawdziwie sprawowany sakrament Eucharystii. Jest wreszcie trzeci
krąg przynależności do Kościoła, czyli ordinati - ukierunkowani ku Kościołowi są
w ogóle ludzie wierzący w Boga, ludzie ontycznie ku Bogu zwróceni, nawet jeśli
są w swojej świadomości niewierzący, krótko mówiąc ludzie dobrej woli.
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- Co to znaczy, że poza K o ś c i o ł e m nie ma z b a w i e n i a ? Czy f o r m u ł a ś w .
Cypriana j e s t p r a w d z i w a ? Wielu t e o l o g ó w nie wiąże s p r a w y z b a w i e n i a z
kwestią przynależności do Kościoła. Rahner m ó w i o a n o n i m o w y c h
c h r z e ś c i j a n a c h , czyli m.in. ateistach, którzy z o s t a n ą z b a w i e n i . Jak należy
to r o z u m i e ć ? Jeżeli zbawienie może być osiągnięte w i n n y c h r e l i g i a c h l u b
poza n i m i , t o p o c o m i s y j n y charakter K o ś c i o ł a ?
- Pius IX w 1854 r. przypomniał naukę obecną już u Ojców Kościoła, że będą
zbawieni ci ludzie, którzy nie znają Jezusa z nie zawinionej niewiedzy, jeśli ich
życie jest zgodne z wolą Bożą. Pius XII tę tezę sformułował w 1943 r. w Encyklice
"Mistici corporis Christi" bardziej eklezjologicznie, że mianowicie do Kościoła
można należeć ex voto implicito, w sposób nieuświadomiony. Rozumiem jednak,
że doktryna Karla Rahnera mogła kogoś zainspirować do konkluzji niezgodnych
z wiarą katolicką.
Natomiast panowie pytacie, co znaczy formuła św. Cypriana, że poza
Kościołem nie ma zbawienia. Sw. Cyprian mówił następująco: - Ludzie - mówił
do tych, którzy odchodzili - czy wy sobie uświadamiacie, na co wy się decydujecie?
Przecież wychodzicie z Kościoła! Czy wy sobie uświadamiacie, że poza Kościołem
nie ma zbawienia, że opuszczacie swoje zbawienie? To była teza sformułowana
doraźnie, teza, którą dzisiaj wolno powtórzyć. Cyprian był w sytuacji, kiedy w
jego Kościele w Kartaginie dokonywał się rozłam. I argumentował człowiekowi,
który z powodów tylko ludzkich (np. dla zrobienia kariery) wychodzi z Kościoła.
Natomiast sama istota prawdy, że poza Kościołem nie ma zbawienia, jest w
gruncie rzeczy tautologią. Być z b a w i o n y m , to należeć do tego Kościoła
wiekuistego, który Bóg buduje teraz Sobie na życie wieczne. Krótko mówiąc,
poza Kościołem nie ma zbawienia, to tyle, co powiedzieć, że bez jedzenia nie
sposób się najeść. Pamiętamy, że Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem
Chrystusowym, zarazem pamiętamy, że w tym Kościele znajduje się wielu ludzi,
którzy może nawet o wierze katolickiej nie słyszeli.
- S p o t y k a m y dziś często w p u b l i c y s t y c e r o z r ó ż n i e n i e na " K o ś c i ó ł
p o s o b o r o w y " i " p r z e d s o b o r o w y " , czy też " K o ś c i ó ł o t w a r t y " i " z a m k n i ę t y " .
Czy takie podziały trafnie o p i s u j ą r z e c z y w i s t o ś ć ?
- Przed soborem Duch Święty był obecny w Kościele tak samo jak po soborze, a
po soborze jest w Kościele podobnie wiele ułomności, jednostronności, zaniedbań
i grzechów jak przed soborem. Z całą pewnością to nie było tak, że Duch Święty
przypomniał sobie o Kościele dopiero w roku 1963.1 z całą pewnością my, katolicy
posoborowi, nie jesteśmy bardziej święci niż katolicy przed soborem.
- Dziękujemy za r o z m o w ę .
rozmawiali: Grzegorz Górny,
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Robert Kostro,

Rafał Smoczyński
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WOJCIECH WENCEL
BOŻE NARODZENIE
Zbawiciel się narodził
wśród okrutnej zamieci.
Josif Brodski: Boże Narodzenie 1963
Przez kopne śniegi do Betlejem
toczą się wozy - staje kolej
i mroźny wiatr nad ludźmi wieje
i czuję w swoich twoje dłonie
i wiem że z tobą w kuźni Pana
pod niewidzialnym stanę okiem
w zamieci już pomarła cała
drużyna ślepców - za drutami
leżą w płozach zimne ciała
tu u nas jeszcze blask żółtawy
północ się zbliża do okiennic
i mały dzwoni w piersi kamyk
jadą królowie w serce ziemi
tłum do stajenki ciągnie bosy
szept za chwilę w śpiew zamieni
i mówisz cicho Słyszę głosy
które u progu ktoś zatrzymał
żeby spełniały się i rosły
Dzieciątko milczy a chór wzdyma
tysięczne wargi - płynie oda
lecz nagle kończy się tercyna
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MAGNIFICAT
Kołyszą się dzwony durowe na wieży
w przyklasztornym parku niczym ludzkie żebra
i od wieków serce nie przestaje mierzyć
swojej odległości od zimnego wieńca
chociaż przestał istnieć odlewniczy zakład
i w kodeksach wspomnień zawarto żywopłot
jeszcze się unosi majorowa tarcza
suwerennych dźwięków nad szeroką drogą
Tego kto powiązał metaliczne spiny
tak nierozerwalnie aż przetrwają wszystko
i od dwóch tysięcy lat w Kościele skryty
mimo niedowierzań przecież jest tak blisko Jego wciąż wysławiam wiolinowym zdaniem
On otwiera życie nieśmiertelnych kruszców
i do dzwonów znosi dusze ludwisarskie
aby wiecznie strzegły żeliwnego pulsu

POWSZECHNA ELEGIA
Więc to co się stało już się nie odstanie
w morowym powietrzu czerwca zatrzymane
fałszywe wonności socjaldemokracji:
śmierć publiczna zdrada kłamstwo i nienawiść
więc będą nas niszczyć przed ponurym sądem
który porachuje brzemienne tygodnie
i rzuci nas w przepaść aborcyjnych klinik
pośród niemych świadków i języków z gliny
będą państwem w państwie zarazą na ziemi
któż po bitwie zdoła nasze rany przemyć
w kraju który nie chce rozmów z Watykanem
napełnij nas łaską wszechmogący Panie
cierpliwie szlifują obosieczne ostrza
bandyci zrzeszeni w lewackich kohortach
cóż z tego że miną jak liście na wietrze
jeśli zdążą spełnić gorzkie przepowiednie
1996
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SEZON
Z dala od zgiełku nicości i szału
przed granicami moralnych upadków
zanim zniewoli nas grzech i wątpienie
w nieustającym się schrońmy Kościele
zanim w ogóle ustaną nakazy
Pismo się stanie zarzewiem urazy
ludzie na piasku do cna się rozbiorą
życzliwi modzie i reformatorom
kusić nas będą workami pieniędzy
życie się skróci o dziewięć miesięcy
po karnawałach azylach sezonach
przyjmie nas wspólna pogańska Europa
gdzie się mężczyzna położy z mężczyzną
władzę unici przekażą unitom
i będą blakły splendory poczęcia
w krytykowanych przez sąd sakramantach
fałszywy prorok się przejrzy w ornacie
głos się obróci w bezwstydną orację
zanim ta klątwa naprawdę się ziści
módl się i zbieraj owoce modlitwy
świat jest od Boga nie zetrze go ciemność
jeżeli wytrwasz a wytrwasz na pewno
spójrz jak się z wiary istnienie poczyna
harmonia mundi - rozległa równina
na której z krzyżem się losy splatają
śpią pogodzone nadzieja i żałość
wierni o zmierzchu wracają z różańca
droga tak prosta że ginie się w tych stancach
płoną cmentarze u stóp Jasnej Góry
kruszą się serca grzeszników nieczułych
więc żyj jak żyłeś pod drzewem Chrystusa
z pieśnią dziękczynną litanią na ustach
zanim zniewoli nas grzech i wątpienie
w nieustającym się schrońmy Kościele
1996
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W MATEMBLEWIE
Była śnieżna zima 1763 roku.
Mieszkaniec pobliskiej wioski
szedł spiesznie do Gdańska
po lekarza dla ciężko chorej żony,
oczekującej rozwiązania.
Wszystko się zdarzyło pośród ciemnej nocy
sypał śnieg i wicher umocnienia znosił
a on szedł do miasta ze świętej Matami
chociaż się dusiły ślady pod stopami
w głębi zasp las milczał i milczało niebo
jak dotrzeć do drogi bez kontaktu z ziemią
kiedy czas się kruszy i mnoży bez przerwy
niczym krzew ognisty - jest zbyt późno żeby
iść i nazbyt ciężko by do domu wracać
gdzie się życie w tańcu ze śmiercią obraca
i przez gęsty półmrok przyspieszony oddech
sunie nad posadzką: cóż to za opowieść
której nieustannie światło się wymyka
nie miał sił więc upadł i nagle usłyszał
swój głos jak skanduje w rozpalonym rytmie
wiekuistym blaskiem hartowane imię
czy to język prosił czy błagało serce
nie wiem bo historia nie mówi nic więcej
prócz tego że oda zakrzepła mu w ustach
iskry migotały na śniegowych płótnach
i w sinej zamieci moc się z wiarą sprzęgła
czy to dar - zaiste: łaska niepojęta
jak mam Cię opisać najjaśniejsza Pani
która odsłoniłaś twarz przed jego łzami
mówiąc: Idź bo wszystko już się dokonało
wracał więc a słowo razem z nim wracało
Wojciech
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ANKIETA
1. Jakie prawdy wiary mogą być we współczesnym Kościele narażone na
błędną interpretację czy wręcz zakwestionowane? Czy może Ksiądz/Pan
podać jakieś przykłady.
2. Czy we współczesnym posoborowym Kościele można wskazać postawy
lub tendencje niosące niebezpieczeństwo odstępstwa od ortodoksji czy
nawet herezji?
3. Karl Rahner stwierdził: "Kościół nie byłby Kościołem, gdyby nie miał
odwagi głoszenia anatemy, gdyby tolerował absolutnie wszystko jako
równoprawną opinię wyznawaną wśród chrześcijan." W jakich sytuacjach
Kościół może posługiwać się ekskomuniką?

Jacek Bartyzel, publicysta konserwatywny
Ad. 1 Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można
powiedzieć, że nie ma takiej prawdy, która nie byłaby dziś błędnie interpretowana,
lub wręcz kwestionowana. Dobitnie stwiedził tę potworną oczywistość Ojciec św.
Jan Paweł II już w przemówieniu z 6 lutego 1981 r., gdzie powiedział m.in.: "Ze
wszystkich stron rozpowszechniane są idee przeciwstawiające się prawdzie, która
została objawiona i zawsze była nauczana. W dziedzinach dogmatu i moralności
są rozgłaszane prawdziwe herezje, wzbudzając wątpliwości, zamieszanie, bunt.
Nawet liturgia została naruszona. Zanurzeni w relatywizmie intelektualnym i
moralnym, chrześcijanie są kuszeni przez mętnie moralistyczny iluminizm, przez
chrześcijaństwo socjologiczne, bez określonego dogmatu i bez obiektywnej
moralności."
Podważane są tedy, bądź przeinaczane, m.in. tak elementarne prawdy,
jak: t a j e m n i c a Trójcy Świętej, dzieło S t w o r z e n i a , t a j e m n i c a W c i e l e n i a ,
Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia, istnienie aniołów (i duchów upadłych),
grzech pierworodny, konieczność Łaski Bożej do zbawienia, świętych obcowanie,
istnienie czyśca oraz wieczystość piekła, wszystkie sakramenty i ich działanie,
realność Przeistoczenia, prymarnie ofiarny charakter Mszy Św., Niepokalane
Poczęcie i Wniebowzięcie NMP...
Jak katolikom dobrze wiadomo (a raczej powinno być wiadomo) nie ma
dogmatów "ważniejszych" i "mniej ważnych", dlatego gmach doktryny katolickiej
ma charakter struktury idealnej: poddanie w wątpliwość choćby jednego tylko
dogmatu, odrzucenie choćby jednej tylko prawdy objawionej i nauczanej przez
Magisterium, jest apostazją i - w razie zatwardziałości - wiedzie do "śmierci duszy".
Można natomiast wprowadzić rozróżnienie w innym sensie, tzn. biorąc pod uwagę
sposób, w jaki kwestionuje się dogmaty, co nie zmienia skutku w perspektywie
soteriologicznej, ale inaczej się przejawia tu i teraz. Sposób ten zaś może być
raczej bierny (przez zaniechanie, przemilczenie, usunięcie z pola widzenia i
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przeżywania, obojętność), bądź raczej czynny, niszczycielski, agresywny,
świadomie destrukcyjny lub redukcjonistyczny. Otóż, jeśli pominąć stosunkowo
wąskie kręgi opętanych przez demona pychy pseudo-teologów, kwestionowanie
wyliczonych powyżej prawd katechizmowych, odnoszących się bezpośrednio do
nadprzyrodzoności, dokonywa się na ogół pierwszym (tj. biernym) trybem. Po
prostu, stopniowo, w miarę postępów "terrestrializacji" świadomości, tak kapłanów,
jak laikatu; w toku ewolucji ku perwersyjnemu pojmowaniu religii jako quasipsychologicznej terapii, a Kościoła jako instytucji na kształt FAO czy UNICEF,
dogmaty te przestają stanowić żywą treść wiary i popadają w zapomnienie.
Furor czynny, zajadły, występuje częściej na płaszczyznach: eklezjologicznej
i etycznej. Tu, zarówno starodawna i poprawna definicja Kościoła - Jedynego,
Świętego, Powszechnego i Apostolskiego, który jest Jedynym Kościołem
Chrystusowym, jak i dogmaty (przykazania) stawiające wymogi moralne, są
"zgorszeniem" i obraząjuż nie tylko dla niekatolickiego "świata", ale coraz częściej
i powszechniej dla tych katolików duchownych i świeckich, którzy palą się ze
wstydu na myśl, że są członkami wspólnoty tak wyzywająco "autokratycznej",
"nietolerancyjnej" i "niedemokratycznej". To właśnie dlatego tu na gruncie
eklezjologii, dokonują się najdalej idące, najpotworniejsze spustoszenia sensus
catholicus pod hasłami fałszywie rozumianego ekumenizmu, wolności religijnej,
dialogu. Jawne bądź kazuistyczne odrzucenie formuły św.Cypriana: ekstra
Ecclesia nulla salus z jednej strony, a - co najmniej - przesunięcie akcentu z
rozumienia Kościoła jako Ciała Mistycznego, którego Głową jest Chrystus, na
socjologiczno-egalitarną płaszczyznę Ludu Bożego z drugiej strony, prowadzi
nieuchronnie do podważenia celowości nawracania kogokolwiek (bo zbawić się
można w każdej religii, albo i samemu), potrzeby kapłaństwa sakramentalnego,
konieczności Kościoła w ogóle. W wydanej niedawno znakomitej książce "Słowo
o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego" o.Benedykt Huculak OFM
wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o
pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym - z "umacniaj Go w jedności"
na " d o p r o w a d ź Go do pełnej j e d n o ś c i " sprzyja r o z p o w s z e c h n i a n i u się
niewłaściwego poglądu na owąjedność, oraz osłabienia wiary w to, że prawdziwym
Kościołem Chrystusowym jest tylko i wyłącznie Kościół Katolicki, i dlatego jest
On dla zbawienia konieczny. Słabnie z a t e m , w s k u t e k p o w t a r z a n i a owej
nieszczęsnej formuły wiara w to, iż jedność stanowi - od narodzin Kościoła w
Dniu Pięćdziesiątnicy po kres dziejów - jego cechę nieutracalną. Oto skutek
sentymentalnego mylenia jedności Kościoła z jednością chrześcijan, która
oczywiście faktem nie jest, a więc można i trzeba do niej dążyć, nie inaczej jednak,
aby tych, którzy jedynie w jakiś sposób (aliquo modo) przynależą do Kościoła,
włączyć w Ciało, które już istnieje i w bycie swoim trwa, zachowując jedność
swoją i tożsamość.
Jeśli idzie zaś kwestionowanie dogmatycznych norm moralnych, to znów
najlepiej będzie powołać się na osąd Arcypasterza Kościoła, który w Encyklice
Veritatis splendor wyraźnie podkreśla, iż nie jest to już krytyka częściowa i doraźna,
ale próba globalnego i systematycznego zakwestionowania dziedzictwa doktryny
moralnej opartej na określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych.
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U źródeł tej krytyki można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów
myślowych, które prowadzą do rozerwania istotnej i konstytutywnej więzi pomiędzy
ludzką wolnością a prawdą.
Ad.2 W świetle odpowiedzi na pytanie p o p r z e d z a j ą c e , pytanie tu
postawione musi być traktowane jako retoryczne. Oczywiście, że przykładów
postaw lub tendencji prowadzących do herezji jest ogrom; bodajże nie było ich
tylu od czasów arianizmu, a przynajmniej reformacji. Konieczne wydaje się tu
spostrzeżenie, że aczkolwiek mniemania heretyckie występowały zawsze, a nie
zawsze musiały one wypływać ze świadomie złych intencji, to wyjątkowo obfity
ich wylew został lekkomyślnie umożliwiony zniesieniem tamy, j a k ą była tzw.
przysięga antymodernistyczna, obowiązkowa dla księży. A przecież zarówno
owa przysięga, jak i wszelkie kary oraz upomnienia, zawsze były pojmowane w
Kościele jako kary leczące, pomocne duszy błądzącej, kierujące ją miłościwie na
dobrą drogę.
W Kościele partykularnym polskim wciąż jeszcze słabiej niż gdzie indziej
pienią się szczególnie drastyczne kontestacje. Ale to nie znaczy, że jest dobrze.
Jedną z najstarożytniejszych stolic biskupich w Polsce zajmuje dziś hierarcha,
który onegdaj głosił publicznie, na łamach tygodnika z podtytułem "katolicki", że
wyznawcy judaizmu mają własną "ścieżkę" do zbawienia, nie muszą tedy się
nawracać. Szeroko znany jest osobliwy apostolat takich, balansujących z
prestidigitatorskązręcznością na krawędzi herezji, teologów i filozofów, jak księża
Tischner czy Czajkowski; znamienną cechą ich metody "rozcieńczania" prawd
wiary jest hermeneutyczne mętniactwo i niedopowiedzenia w osoczu gadulstwa.
A najświeższy przykład dosłownego zakwestionowania dogmatu to "rewelacja"
ks.Lucjana Baltera SAC, podana do wierzenia w "Arce Noego" (dodatek do
"Gazety Wyborczej" z 18 V 1996), jakoby dogmat o nieomylności papieża w
sprawach wiary i moralności nie był wcale ogłoszony przez Sobór Watykański I.
Można się tylko pocieszać, że fałszerstwa naszych progresistów sąjeszcze bardzo
naiwne...
Ad.3 Oczywista jest także odpowiedź twierdząca na trzecie pytanie. Jako
wzór i przykład absolutnej konieczności takiego zareagowania - w tym, poniższym,
wypadku z uwagi na to, że dotykającym samego jądra wiary, jakim jest prawidłowe
sprawowanie Najświętszej Ofiary - przytaczam treść Kanonu 1 Dekretu o
Najświętszym Sakramecie wydanego przez Sobór Trydencki w 1551 r.: Jeśli ktoś
przeczy t e m u , że w Najświętszym S a k r a m e n c i e Eucharystii z a w a r t e są
prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i Bóstwem
Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, i twierdzi, że tam jest
tylko jako w znaku, obrazie lub poprzez swoją moc - niech będzie wyłączony ze
społeczności wiernych.
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Bohdan Chwedeńczuk, redaktor pisma "Bez dogmatu"
A d . 1 . Rozpocznę od uwagi o ortografii, następnie dam uwagę
semantyczną, a dopiero potem odpowiem na Państwa pytanie.
Uwaga o ortografii. Słowo "kościół" w pytaniach "Frondy" pisze się z dużej
litery, w tej postaci bowiem, o ile mi wiadomo, występuje na łamach "Frondy".
Kiedy więc przytaczam, przedstawione mi przez telefon, pytania "Frondy", wymóg
wierności zobowiązuje mnie do użycia ortografii, którą przypuszczalnie posłużyliby
się autorzy pytań, gdyby mi je przysłali na piśmie. Sam zaś stosuję inną pisownię
słowa "kościół" - przez małe "k" - zgodną, tak jak pisownia przez duże "K", z
polską normą ortograficzną (zob. Mieczysław Szymczak, "Słownik ortograficzny
języka polskiego", PWN, Warszawa 1981, wyd. IV, s.407). W tekście moich
odpowiedzi będzie więc zawsze występował "kościół" - przez małe "k". O moim
wyborze ortografii decyduje pewien wzgląd. Kościół katolicki jest dla mnie j e d n ą
z wielu instytucji społecznych, jest instytucją, tak jak państwo, bank, policja itd.
Nazwy tych ostatnich instytucji pisze się z małych liter, nie znajduję więc powodu,
by w przypadku kościoła katolickiego postępować - jeśli chodzi o pisownię litery
inicjującej jego nazwę - inaczej. (Proszę redakcję "Frondy" o utrzymanie w moich
odpowiedziach mojej pisowni.)
Uwaga semantyczna. Wyrażeniem "prawdy wiary" można posłużyć się
na dwa co najmmniej sposoby - na sposób neutralny i na sposób religijny, jak to
czyni w powyższym pytaniu redakcja "Frondy". W pierwszym użyciu, prawdy wiary
to tyle co prawdziwe wierzenia. W tym sensie istnieją i m o g ą istnieć różne
wierzenia, to znaczy różne uznawane przez ludzi zdania, które są prawdziwe.
Wierzę, na przykład, że mój prawnuk będzie szachowym mistrzem świata, a zdanie
to, w które wierzę, jest prawdziwe bądź fałszywe. Jeśli jest prawdziwe, to wierzę
w prawdziwe zdanie. Wierzenie nie ma jednak nic wspólnego z prawdziwością
zdania, może się co najwyżej przypadkowo z nią zbiegać; a także nie stanowi
wierzenie sposobu, by się przekonać, czy to, w co wierzę, jest prawdziwe. Do
tego potrzebne jest poznawanie, a więc różne sposoby p r o w a d z ą c e do
zdobywania wiedzy. O tym, że zdanie jest prawdziwe, można tylko wiedzieć. Nie
ma innego sposobu, by zdobyć informację, że jest ono prawdziwe, jak tylko
dowiedzieć się tego, to znaczy doprowadzić w wyniku poznawania do ujawnienia
się prawdziwości zdania. Można też wierzyć w prawdziwość zdania, ale
okoliczność, że się w to wierzy, nie daje żadnej informacji - ani wierzącemu, ani
innym ludziom - o prawdziwości zdania. Można więc mówić o prawdach wiary choć nie jest to częsty sposób mówienia - jako o zdaniach, w które ktoś wierzy i
które są skądinąd prawdziwe.
Redakcja "Frondy" natomiast używa, jak sądzę, wyrażenia "prawdy wiary"
jako nazwy katolickich wierzeń religijnych. Weźmy wierzenie, że istnieje Bóg
wszechmogący. Wiadomo, że wielu ludzi wierzy w istnienie Boga, natomiast wcale
nie wiadomo, że zdanie, iż istnieje Bóg wszechmogący, jest zdaniem prawdziwym.
Nikt nie dowiódł tego zdania ani go w żaden inny sposób nie uzasadnił. (Kto chce
się przekonać o słuszności moich słów, może sięgnąć na przykład po książkę:
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John L. Mackie "The Miracle of Theism", Oxford 1982, która dostarcza analizy i
krytyki głównych argumentów na rzecz istnienia Boga.) Samo wierzenie zaś nie
stanowi rękojmi prawdziwości zdania (zob. poprzedni akapit).
Nie istnieją tedy żadne "prawdy wiary" rozumiane jako zdania religii
katolickiej, o których byłoby wiadomo skądinąd, że są prawdziwe. Tak więc, kto
w tej sytuacji posługuje się wyrażeniem "prawdy wiary", jedno z dwojga: 1/ albo
nie wie tego, że nie znane są żadne takie prawdy; 21 albo to wie, lecz chce wywołać
wrażenie, że istnieją zdania religii katolickiej, w które ludzie wierzą, a o których
wiadomo ponadto, że są prawdziwe. Gdy zachodzi to pierwsze / 1 / , mamy do
czynienia z nieznajomością dość szeroko znanego dorobku ludzkiej myśli w kwestii
zasadności wierzeń religijnych; gdy zachodzi to drugie 121, mamy do czynienia
ze zdrożnym zamiarem - z zamiarem wprowadzenia innych w błąd.
Zgłosiwszy te dwie uwagi, odpowiadam na Państwa pytania. Na pytanie,
jakie prawdy wiary mogą być we współczesnym kościele narażone na błędną
interpretację, odpowiadam - ŻADNE. Nie może być bowiem błędnej interpretacji
tam, gdzie nie ma reguł interpretacji, a nie ma reguł interpretacji tam, gdzie nie
istnieje jakiś zasób wyrażeń już zinterpretowanych, do którego odwołujemy się,
by interpretować to, co mamy interpretować, i kontrolować nasze interpretacje.
Nie możemy jednak interpretować zdań religii przez zdania niereligii, bo w tych
pierwszych nie pojawi się wówczas żadna treść religijna. Pozostajemy więc w
religii, której zdania m a m y w ł a ś n i e z i n t e r p r e t o w a ć . I tak w koło lub w
nieskończoność. Kończy się więc na "interpretacji" jakiś zdań wyjściowych,
polegającej na tym, że wierzący wiąże z nimi jakieś obrazy, lecz nie sensy, oraz
na "interpretacji" niezinterpretowanego przez niezinterpretowane. W tym ostatnim
celuje teologia. Nierozstrzygalność wielowiekowych sporów interpretacyjnych w
chrześcijaństwie wiąże się z tą sytuacją - tam, gdzie nie ma reguł gry, wszystkie
zagrania są równie dobre lub równie złe. Przechodzi to, za którym stoi silniejsza
ekipa.
Na błędną interpretację nie są więc narażone - ze względu, o którym
wyżej - żadne "prawdy wiary". Mogą natomiast występować i występują, o ile mi
w i a d o m o , i n t e r p r e t a c j e "prawd wiary" g a n i o n e przez w ł a d z ę k o ś c i e l n ą .
Interpretacje te nie są ani błędne, ani niebłędne, lecz po prostu nieprawomyślne.
Na pytanie "Jakie prawdy wiary mogą być we współczesnym Kościele
wręcz zakwestionowane", odpowiadam - WSZYSTKIE. Wszystkie "prawdy wiary"
muszą być zakwestionowane, czyli odrzucone, przez człowieka, który, tak jak ja,
kieruje się dyrektywą: Uznawaj tylko to, co jest uzasadnione. "Prawdy wiary" nie
są uzasadnione (zob. wyżej uwagę semantyczną), zasługują zatem na odrzucenie.
Czy wyznawca religii katolickiej może odrzucić jakąś "prawdę wiary" i być mimo
to, w oczach władzy kościelnej, "we współczesnym Kościele" - tego nie wiem.
Nie znam się na tym. Wiem natomiast, że jeśli odrzuca jakąś "prawdę wiary" ze
względu na jej bezzasadność, to powinien odrzucić wszystkie "prawdy wiary".
Wszystkie bowiem są w tym samym położeniu - są bezzasadne.
Ad.2 Nie w i e m , czy można wskazać takie postawy lub t e n d e n c j e .
Podobnie, jak nie wiem, czy można wskazać we współczesnym buddyzmie zen
tendencje odstępstwa od ortodoksji, jeśli jest tam jakaś ortodoksja. Nie wiem
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tego, bo nie interesuje mnie wewnętrzne życie wspólnot religijnych. Nie interesuje
mnie więc, czy wyznawcy jakiejś religii zachowują się nieortodoksyjnie lub
heretycko.
Odpowiedź tę - złożoną, jak widać, z wyznania, że jestem ignorantem w
sprawie, o którą Państwo pytacie - uzupełnię jednak opisem przyczyn tej
ignorancji. Otóż, nie wiem, czy we "współczesnym posoborowym Kościele" mogą,
czy nie mogą być nieortodoksi i heretycy, bo trzymam się z daleka od instytucji,
w których obowiązują ortodoksje i działają nadzorcy ortodoksji, traktujący
odstępstwo od przekonań jako niebezpieczeństwo, nie zaś jako sposobność do
osiągania przekonań bliższych prawdzie. Trzymam się zaś z daleka od takich
instytucji, bo ich działalność zagraża wartościom, które cenię - racjonalności
przekonań i wolności myśli.
Ad.3 Tu, podobnie jak w odpowiedzi na pytanie drugie, stać mnie jedynie
na wyznanie ignorancji, uzupełnione pewną uwagą. Jeśli pytacie Państwo, czy
kościół - uwzględniwszy jego swoiste prawa, sposoby działania, obyczaje, interesy
itd. - może, bez uchybiania temu wszystkiemu, posługiwać się ekskomuniką,
odpowiadam: Nie wiem. Nie znam się na kościele.
Znam się natomiast cokolwiek, tak jak wielu dorosłych ludzi, na życiu
społecznym i wiem, że instytucja, która ma w zwyczaju ekskomunikowanie,
powinna być starannie izolowana od reszty społeczeństwa. Jeśli ktoś chce
ekskomunikować, a ktoś inny chce być w organizacji, w której mogą go poddać
ekskomunice czy rzucić nań anatemę - to jego sprawa. Reszta społeczeństwa
natomiast, to znaczy my wszyscy w naszych codziennych zajęciach i rolach
społecznych, powinna być chroniona przed działaniem instytucji, która ma w
repertuarze swych możliwości takie środki, jak antemy, ekskomuniki itp.
A dlaczego? A dla powodów, które wskaże poniższe rozumowanie.
Ekskomuniki i anatemy to środki przemocy. Ludzie, którzy je stosują, mają
skłonność do przenoszenia swych sposobów postępowania na dziedziny leżące
poza instytucjami, w których stosują środki przemocy. W interesie społeczeństwa
zatem jest ochrona przed tymi, którzy ten obszar powiększają.
ks. Andrzej Luter
Przed Soborem Watykańskim II grupa biskupów południowoamerykańskich
żądała ekskomuniki dla Jacquesa Maritaina, dziś uważanego za jednego z
największych myślicieli katolickich XX wieku. Tamto wydarzenie niech będzie
mottem do mojej odpowiedzi na ankietę "Frondy". Jak przystało na pismo
p o ś w i ę c o n e , pytania są p r y n c y p i a l n e , a ich autorzy o c z e k u j ą z a p e w n e
jednoznacznych odpowiedzi. Przed napisaniem tych kilku uwag przejrzałem indeks
rzeczowy w wydanym przez "Znak" tomie z 12 encyklikami Jana Pawła II. Okazuje
się, że Ojciec Święty nie używa w swoich dokumentach pasterskch słów:
ekskomunika, anatema czy herezja.
Zacznę od trzeciego pytania. Jeśli Karl Rahner stwierdził, że Kościół nie
byłby Kościołem, gdyby nie miał odwagi głoszenia anatemy (nie znam zresztą
całego kontekstu tej wypowiedzi znanego teologa), to ja odważę się powiedzieć,
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że Kościół nie byłby też Kościołem wtedy, gdyby zaprzestał głosić ewangeliczne
zasady miłości i przebaczenia oraz otwartości na bliźniego, niezależnie od
światopoglądu i wiary drugiego człowieka, jego ortodoksji czy zwątpień. Ks. Roman
E. Rogowski pisał swego czasu, że pewność wiary jest pewnością graniczącą
nieustannie z niepewnością. A kardynał Joseph Ratzinger w swoim
"Wprowadzeniu do chrześcijaństwa" pisze, że człowiek wierzący będzie zawsze
przeżywał ciemność, w której pokusa niewiary otacza go "niczym posępne,
zamknięte więzienie". Dlatego pytanie Jana Chrzciciela "Czy to ty jesteś?"
powinniśmy sobie stawiać nie tylko ze względu na uczciwość myślenia i
odpowiedzialność rozumu, ale także "na mocy wewnętrznego prawa miłości".
Więc nie chciałbym, by mój Kościół ogłaszał publiczne anatemy.
A co do ekskomuniki, to polecam lekturę Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Tam wyliczone są wykroczenia, konsekwencją których jest ekskomunika. I tak
kan. 1364 mówi, że odstępstwo od wiary czy schizma powodują ekskomunikę,
ale jednocześnie w kan. 1371 podaje się, że ten, kto głosi naukę potępioną przez
Biskupa Rzymskiego lub przez Sobór Powszechny, lub z uporem odrzuca naukę
Papieża i kolegium biskupów w sprawach wiary i obyczajów i nie odwołuje tego
pomimo upomnienia Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza, powinien być
sprawiedliwie ukarany, co nie musi koniecznie oznaczać ekskomuniki. Karze tej
z mocy samego prawa podlegają również osoby, które dokonały świętokradczej
profanacji postaci konsekrowanych; winni stosowania przymusu fizycznego wobec
Papieża; kapłani rozgrzeszający wspólnika grzechu przeciw VI przykazaniu
Dekalogu, poza niebezpieczeństwem śmierci; biskupi, którzy bez papieskiego
mandatu konsekrują kogoś na biskupa, a także ci, którzy tę konsekrację przyjęli;
spowiednicy, którzy naruszają bezpośrednio tajemnicę sakramentalną; wreszcie
osoby, które p o w o d u j ą przerywanie ciąży. Wszyscy ci, których d o t k n ę ł a
ekskomunika, mogą zawsze powrócić do Kościoła po dokonaniu odpowiedniej
ekspiacji. Odpowiedź na pytanie, w jakich sytuacjach Kościół może posługiwać
się e k s k o m u n i k ą , j e s t z a t e m p r o s t a . O k r e ś l a t o ściśle K o d e k s P a r w a
Kanonicznego i bardzo dobrze, że Kodeks, a nie księża z ambony.
Pytanie pierwsze i drugie wymaga przede wszystkim zastanowienia się,
po co w ogóle Kościół głosi dogmaty. O. Jacek Salij OP twierdzi, że uznajemy
dogmaty dlatego, ponieważ naprawdę wierzymy w Chrystusa; wierzymy, że w
Jezusie Chrystusie Bóg nam objawił samego siebie i że to Jezus Chrystus założył
Kościół, w którym On jest po wszystkie dni aż do skończenia świata. Uznajemy
zatem dogmaty, bo wierzymy. Wiara jednak łączy się z wątpliwościami. Jest to
stan normalny. Tak więc dogmat może być trudny do zrozumienia, a czasem
kontestowany. Stajemy wtedy wobec wielkiego wyzwania ewangelizacyjnego.
A jakie prawdy wiary m o g ą być narażone na błędną interpretację?
Wszystkie. Zastanówmy się np., czy antysemityzm nie jest herezją, czyli
uderzeniem w dogmat o Wcieleniu i Uwielbieniu. Piszę o tym celowo, gdyż po
skandalicznym wystąpieniu Eli Wiesela w Kielcach niektórzy mogą poczuć się
usprawiedliwieni w swoim antysemityzmie. Zresztą każdy nacjonalizm, który
oznacza pogardę dla człowieka, jest uderzeniem w prawdę biblijną, czyli w coś
więcej niż dogmat.
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Odpowiadając na pytanie drugie, chcę podkreślić z mocą, że głównym
niebezpieczeństwem jest kwestionowanie osiągnięć Soboru Watykańskiego II.
Środowiska integrystyczne uważają, że kryzys Kościoła na Zachodzie, często
niepotrzebnie wyolbrzymiany, to wynik Soboru (Wystarczy zapoznać się z
poglądami przedstawicieli Bractwa św. Piotra). W polskim Kościele wpływy nurtów
integrystycznych nawet levebvryzujących oraz ideologizujących wiarę są dość
silne. Progresizmu nie dostrzegam. Trudno bowiem poważnie t r a k t o w a ć
pojawiające się tu i ówdzie opinie o s k a r ż a j ą c e ś r o d o w i s k o " T y g o d n i k a
Powszechnego" i "Znaku" o propagowanie modernizmu. Prof. Stefan Świeżawski,
wielki filozof i jedyny świecki audytor na Soborze Watykańskim II z krajów bloku
komunistycznego powiedział mi, że on nie przejmuje się istnieniem integryzmu i
progresizmu w łonie Kościoła. Zjawiska te istniały zawsze i stanowiły margines.
Kościół przecież nie jest dziełem ideologów wiary, lecz Ducha Świętego.
Na koniec chcę zacytować ks. prof. Józefa Tischnera, czarnego bohatera
integrystów, a dla mnie mistrza. Powiedział on w rozmowach z J a c k i e m
Żakowskim: "Wedle nowego katechizmu, gdy spotkasz heretyka, to najpierw i
przede wszystkim musisz mu zadać pytanie: czego ty właściwie, człowieku,
chcesz? czego szukasz? o jakim świecie marzysz? czy chcesz poprawy świata?
Św. Franciszek z Asyżu powiada, że wszelka poprawa świata zaczyna się od
samego siebie. Więc ten nowy katechizm próbuje zintegrować wszelki ewentualny
bunt, protest, krytykę w ramach samego Kościoła. I dlatego pojawia się
sformułowanie ecclesia semper reformanda - Kościół zmienia się wiecznie."
Ks. Krzysztof Paczos MIC
Zacznę od pewnego detalu, który zwrócił jednak moją uwagę. Otóż, nie
znając intencji autora ankiety, chciałbym na wszelki wypadek przestrzec, iż
uczynienie z Karla Rahnera sztandarowej postaci ruchu, który miałby na celu
przywrócenie zaostrzonej dyscypliny doktrynalnej wewnątrz Kościoła katolickiego,
udać się nie może. Rahner był człowiekiem o poglądach dość nowatorskich
(choćby słynny pomysł anonimowego chrześcijaństwa), często kontrowersyjnych,
a jego przywiązanie do tradycji katolickiej nierzadko poddawano w wątpliwość.
Swego czasu nawet rzymska cenzura prewencyjna ogłosiła go podejrzanym, a
niektóre wpływowe koła teologiczne postulowały, aby jego książki przed publikacją
były zbadane przez siedmiu (!) cenzorów. Zacytowaną (w ramach trzeciego
pytania ankiety) wypowiedź Rahnera trzeba rozumieć jako głos miłującego Kościół,
który, mimo iż sam był przez pewien czas ofiarą oskarżeń ze strony władz
kościelnych, potrafił, wznosząc się ponad osobiste urazy, widzieć zagrożenie dla
Kościoła nie tylko ze strony nazbyt konserwatywnych jego członków, ale również
ze strony tych o s ó b , które chciałyby uczynić Kościół s w o i s t y m k l u b e m
dyskusyjnym. Krótko mówiąc, jest to w porządku Rahnera raczej głos rozsądku,
a nie ideowa deklaracja.
Powyższe wyjaśnienie przyda mi się do tego, aby przedstawić swoją opinię
na temat potrzeby instytucji anatemy w dzisiejszym Kościele. Właśnie rozsądek,
podobny do rozsądku Karla Rahnera, wydaje się bowiem być czymś najbardziej
w tym przypadku użytecznym. Nie możemy ulagać przeświadczeniu, że Kościół
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jest niczym jakaś ziemska organizacja albo partia, dla której czystość doktryny i
bezwzględne posłuszeństwo są niezbędne do przetrwania. Organizacjom ludzkim
nierzadko wydaje się, że jeśli w jakimś trudnym okresie swoich dziejów nie
zdyscyplinują członków, to się zupełnie rozpadną, gdyż poza w s t ę p n y m i
daklaracjami i ludzką lojalnością nie ma nic, co wiązałoby ich naprawdę. Krótka
powtórka z historii Kościoła pokaże nam okresy dziejów tej nieziemskiej przecież
w swej istocie, "organizacji", w których wiara trwała nie m o c ą n a k a z ó w
dyscyplinujących wiernych, ale mocą - można rzec - samej wiary.
Myślę tu o pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa, w którym to czasie
wiara, mimo fatalnej łączności między lokalnymi Kościołami, mimo nieustalonego
jeszcze kanonu Pisma Świętego, mimo nieustabilizowanej ciągle w świadomości
wiernych pozycji Rzymu, potrafiła obronić się przed dziesiątkiem herezji, które
dzisiaj noszą wspólne miano gnozy. Myślę tu też o sytuacji, w jakiej znalazło się
chrześcijaństwo w czwartym wieku, kiedy to większość biskupów (oprócz biskupa
rzymskiego) ulegała ariańskim poglądom na naturę Drugiej Osoby Boskiej, a
wiara - jak wykazał swego czasu John Newmann - przetrwała właściwie dzięki
zmysłowi prostego ludu.
Choćby te dwa przypadki świadczą, iż wiara sama w sobie posiada pewną
moc, która uzdalnia j ą d o przetrwania w nieskazitelnej niemal formie. Nie mam tu
na myśli jednak wiary pojętej jako zespół wyznawanych poglądów, jako zbiór tez,
których nie mogąc przyjąć na mocy rozumu, przyjmuje się na mocy wrodzonej
człowiekowi skłonności do zawierzenia uznanym autorytetom. Tak pojęta wiara
z p e w n o ś c i ą nie p r z e t r w a ł a b y ż a d n e g o z w y m i e n i o n y c h k r y z y s ó w . W
chrześcijaństwie wiara w pewien zbiór prawd jest czymś wtórnym, pierwotna jest
wiara w wydarzenie. Wierzymy bowiem, że Jezus, nauczyciel i mistrz sprzed
dwudziestu wieków, umarł i zmartwychwstał, spełniając tym samym zapowiedzi
Pisma. Dlatego też zwiemy Go tak, jak i On sam się rozumiał, zwiemy Go
Chrystusem, czyli Mesjaszem, ale również Panem, Synem Bożym, Przedwiecznym
Słowem. Każdy z nas wszakże używa tych tytułów, mając na uwadze to, iż Jezus
przede wszystkim jest moim Panem, moim Zbawicielem, moim Bogiem. Jezus
zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Nie jest to żadna mityczna opowieść o dobrym,
szlachetnym bogu dotycząca losów ludzkości, jest to raczej Dobra Nowina dla
mnie. Jezus bowiem umarł za mnie, przez mnie, dla mnie. Jezus też dla mnie
zmartwychwstał.
Wydarzenie śmierci i zmartwychwstania uruchomiło teologiczny namysł
pierwszych Apostołów nad całym życiem Jezusa Chrystusa odniesionym przede
wszystkim do ich osobistego życia, a wtórnie do życia ich narodu, ich cywilizacji,
czy całego świata. Widzieli oni więc z cała ostrością podstawowy nerw swojej
wiary, niejednokrotnie dawali też temu wyraz: "jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest nasza wiara" (1 Kor 15,14).
Chodzi zatem o to, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa, czyli wiara w to,
iż On żyje i, orendując za mną grzesznikiem, wyjednuje łaskę wybaczenia mi
moich przewinień, jest czymś zupełnie fundamentalnym. Nie osiągamy zbawienia
na mocy własnych zasług, ale "łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. A to pochodzi
nie od nas, lecz jest darem Boga; nie z uczynków, aby nikt nie chlubił. Jesteśmy
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które
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Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili" (Ef 2, 8-10). Kiedy głoszono Żydom
zmartwychwstanie Jezusa, którego oni ukrzyżowali, było dla nich jasne, że jeśli
Bóg wskrzesił Jezusa powieszonego na drzewie, a więc jeśli wskrzesił Tego,
którego potępiało Prawo (Ga 3,13), to ci wszyscy, którzy zaufają Osobie Jezusa
i Jego drodze zbawienia także dostępują zbawienia. Wszyscy bowiem w głębi
duszy czuli się lub czuć się powinni potępieni przez Prawo, którego przepisów
wypełnić nie potrafią. Żydzi zatem rozumieli wyraźnie, iż dla tych, którzy mimo
wszystko wierzą w Jezusa Chrystusa, nie ma już potępienia (Rz 8,1).
Ten trzon naszej wiary narażany był przez wszystkie wieki trwania
chrześcijaństwa na liczne deformacje. Jeśliby przyjąć na przykład, iż Jezus - jak
chcieli dokeci - miał ciało pozorne, a więc nie był prawdziwie istotą ludzką, to
uznać należy, że zbawienie człowieka dokonało się jakby poza człowiekiem, nie
w głębi jego bytu, a zatem właściwie - jak wnioskowali pierwsi apologeci - nie
dokonało się wcale. Jeśliby przyjąć natomiast, iż Jezus Chrystus był jedynie
c z ł o w i e k i e m a nie B o g i e m ( e b i o n i z m ) , to t r z e b a też u z n a ć - z d a n i e m
wspomnianych apologetów - że zbawienie człowieka dokonało się poza Bogiem,
akt ludzki bowiem nie ma mocy bytowego zjednania Boga z człowiekiem.
W p o d o b n y s p o s ó b m o ż n a s p o j r z e ć na inne h e r e z j e : a r i a n i z m ,
nestoranizm, monofizytyzm. Aby zapobiec szerzeniu się tych herezji, chrześcijanie
na soborach powszechnych ustalali pewne zasady wiary, pewne prawdy, które
nazywamy dogmatami. Jeśli ktoś wzbraniał się przed ich wyznawaniem, dawał
świadectwo, że uległ zgubnemu wpływowi herezji. Anatema, którą opatrywano
dogmaty, w zasadzie określała sytuację człowieka nie wierzącego w moc zbawczą
dzieła Chrystusa. Dyscyplina kościelna była tu czymś wtórnym. Najgorsze bowiem
dla starożytnych chrześcijan było to, że heretyk naruszał samą moc zbawczą
wiary, czyli naruszał zasadę, według której człowiek dostąpił realnego, bytowego
pojednania z Bogiem, zasadę mówiącą o tym, że Bóg mieszka w człowieku,
człowiek w Bogu, a więc "na wyżynach niebieskich w Chrystusie" (Ef 2,6).
Patrząc więc z takiej perspektywy na samą instytucję dogmatu widzimy,
iż jest on jakby wałem ochronnym, który broni podstawowy rdzeń wiary, a można
by rzec, samo nasienie wiary. Nie będę się dalej rozwodził nad tą kwestią. Chodzi
mi jedynie o to, że być wierzącym chrześcijaninem nie oznacza uznawać za
prawdziwy jakiś zbiór tez podanych przez Kościół do wierzenia. To jest jakby
wtórna, nie znaczy jednak, iż nieważna, sprawa. "Wiara jest najpierw - twierdzi
ostatni Katechizm Kościoła Katolickiego - osobowym przylgnięciem człowieka
do Boga". Najpierw zatem wierzymy Bogu, iż wskrzesił Jezusa, najpierw też
wierzymy Jezusowi, iż jest naszym Panem, ale i Synem Bożym, Zbawicielem,
Mesjaszem. Dopiero potem, ze względu na ten podstawowy akt wiary, wierzymy
we wszystko, co nam Bóg objawił, a co Kościół do wierzenia podaje.
Ma to zasadniczy związek z pytaniami ankiety. W życiu swoim bowiem
poznałem wystarczającą liczbę osób, które uważały się za osoby wierzące, u
których jednak nie potrafiłem odnaleźć żadnego symptomu owego osobistego
przylgnięcia do Boga. Były to nierzadko osoby przywiązane do Kościoła i - można
by rzec - cnotliwe, traktujące wszakże chrześcijaństwo jako swego rodzaju zespół
pięknych, szlachetnych idei, w które to każdy naprawdę szlachetny człowiek winien
po prostu wierzyć, ba, nawet cierpieć dla nich prześladowania. We wszystkich
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niemal takich przypadkach obserwowałem też niezwykłą łatwość, z jaką te osoby
dokonywały podziału na ludzi będących w Kościele i tych, którzy znajdują się
poza nim. Widziałem też szybkość i zatrważającą pewność, z jaką owe osoby
rozstrzygały, co jest, a co nie jest herezją. Wyglądało to, jakby miały one pewien
gotowy, podręczny szablon, pozwalający im rozstrzygnąć o przynależności danego
człowieka do Kościoła. Wśród tych licznych "cnót" nie zaobserwowałem jednak
tej, która z oczywistych racji pojawić się u nich nie mogła. Sami nie przylgnąwszy
osobiście do Boga, nie potrafili namówić kogokolwiek do takiego przylgnięcia.
Co więcej, najczęściej nawet się o to nie starali.
I to jest właśnie moje zmartwienie. Boję się mianowicie, że w czasie
ewentualnego procesu tropienia heretyków w Kościele największą gorliwość
ujawniłyby osoby, które nie potrafią ewangelizować, nie potrafią zdobywać ludzi
dla Chrystusa, nie potrafią pociągnąć innych swoim przykładem, znakomicie
jednak potrafią wykazać u kogoś błąd, znaleźć jedną czy drugąwadę, znakomicie
potrafią z Kościoła wykluczać. Trzeba sobie zdawać po prostu sprawę, jakiego
typu p r z e w a r t o ś c i o w a n i a w o b r ę b i e K o ś c i o ł a s p o w o d o w a ł o b y o f i c j a l n e
opowiedzenie się za tą tendencją przywrócenia instytucji anatemy, która odtąd
miałaby być powszechnie używana. Kościół bez wątpienia zmieniłby swoje oblicze.
A to, co nazywano by wiarą, byłoby raczej wspomnianą wcześniej kolekcją
teologicznych twierdzeń, bez żadnej niemal mocy pociągania ludzi do Chrystusa.
Zamiast popierania tej tendencji, proponuję inne rozwiązanie. Pisałem o
tym niegdyś w nie istniejącym już "Ładzie". Proponuję nie udzielać sakramentów
ludziom niewierzącym, co jest niestety bardzo częstym procederem. Proponuję
rozpocząć w Kościele katechizować ludzi dorosłych po to, aby ci z kolei mogli
katechizować swoje dzieci, ale również po to, aby umieli rozróżnić w tym
neopogańskim świecie, które z prawd są zgodne, a które nie z wyznawaną przez
nich wiarą. Proponuję też uczyć ludzi, jak można głosić Chrystusa w ich
najbliższym otoczeniu. Proponuję zerwać z wszelkimi formami pelagianizmu i
semipelagianizmu w naszym nauczaniu i postępowaniu, a to nie tyle przez
rzucanie anatem, ale poprzez ujawnianie i wyraźne stwierdzanie całkowitej
bezowocności czyjegoś nauczania i postępowania, za czym powinny iść
oczywiście odpowiednie praktyczne wnioski. Proponuję, aby w dalszym ciągu
ludzi nauczających bałamutnie upominać, a w końcu pozbawiać ich licencji
nauczania w imieniu Kościoła, jak to miało miejsce w przypadku chociażby Hansa
Kiinga. Proponuję jednak jednocześnie przestać się tak trząść o instytucję
Kościoła, która naprawdę trwa tu nie ludzką, ale Bożą siłą. Proponuję skończyć z
tym płaczliwym nastrojem i z pewną ufnością spojrzeć w przyszłość, która dla
chrześcijanina winna być czymś dającym mu nadzieję, wszak czekamy na
przyjście naszego Pana, który zwyciężył świat.
Mówiąc inaczej, nie obawiam się specjalnie przywrócenia do łask instytucji
anatemy, o ile będzie ona używana w ramach szeroko rozwiniętej ewangelizacji
świata, w ramach głoszenia Dobrej Nowiny, w ramach przychodzenia z Jezusem
do ludzi chorych, a nie zdrowych. Jeśliby natomiast miałaby zafunkcjonować
jako jedyny oręż bojowników uwięzionych w oblężonej twierdzy, to obawiam się
przede wszystkim tej dusznej i nieprzyjemnej atmosfery, która powstałaby w owej
twierdzy. A o to znowu nie tak trudno, wszak ma już ona swoje dwa tysiące lat.
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Adam Pawłowicz, publicysta telewizyjny
Zanim odpowiem na pytania ankiety, kilka uwag ogólnych. Teologia nie
jest dyscypliną czysto teoretyczną, lecz jest ściśle związana ze sferą praxis,
praktyką życia. Każdy model życia, nawet życia ateisty, zakłada pewną teologię
- odniesienie (lub negację tego odniesienia) do świata wartości, do bytu wyższego,
który warunkuje nasze istnienie (przyczyna sprawcza), zakłada wreszcie pewną
wizję celu i sensu życia (przyczyna celowa).
Również w węższym, bardziej ścisłym znaczeniu teologia ma ścisły związek
z życiem. Podstawowe prawdy chrześcijaństwa objawione w Ewangelii zostały
zdefiniowane (wyrażone w języku pojęć abstrakcyjnych) w ciągu czterech
pierwszych stuleci rozwoju chrześcijaństwa. Działo się to w wyniku gwałtownych
sporów teologicznych, które nie były domeną wąskiego kręgu wtajemniczonych,
ale obejmowały szerokie kręgi c h r z e ś c i j a n ; dla nich pytanie o r e a l n o ś ć
człowieczeństwa Jezusa, realność Jego śmierci, realność zmartwychwstania i
Synostwo Boże były pytaniami o znaczeniu praktycznym, wiążącym się ściśle z
odpowiedzią na pytanie jak żyć, czy cielesność sama w sobie jest grzeszna itp.
Konieczność sformułowania precyzyjnej definicji teologicznej rodziła się tam, gdzie
pojawiało się nowe rozumienie podstaw wiary, niezgodne z dotychczasową
tradycją i zmysłem religijnym wspólnoty Kościoła (sensus catholicus).
Teologia ma więc, często nieuświadamiany, ale ścisły związek z praktyką,
modelem życia, czy też jak kto woli - kulturą. W tym też kontekście chciałbym
widzieć odpowiedź na pytania postawione przez redakcję "Frondy". Kultura
w s p ó ł c z e s n a b o w i e m , a w każdym razie w i e l e jej p r z e j a w ó w , t w o r z y i
upowszechnia na skalę masową wizerunek człowieka i wizję świata sprzeczną z
O b j a w i e n i e m . Z a k w e s t i o n o w a n e z o s t a j ą - lub co g o r s z e - p o d m i e n i o n e
podstawowe pojęcia umożliwiające przyjęcie i właściwe zrozumienie Objawienia.
Człowiek współczesny znajduje się na przecięciu dwóch sił: słabnącego
przekazu tradycji religijnej i rosnącego nacisku masowej kultury. Nic dziwnego,
że światopogląd większości z nas przypomina patch-work, składankę różnych,
niespójnych elementów: chrześcijaństwa, gnozy i klasycznego pogaństwa.
Właśnie w procesie nieuświadomionej zamiany chrześcijaństwa w gnozę i
odradzaniu się pogańskiej wizji świata upatruję największe zagrożenie dla wiary
i Kościoła.
Wśród takich podstawowych rzeczywistości, które zafałszowuje
współczesna kultura, jest m.in. rzeczywistość osoby ludzkiej. Tradycja filozoficzna
i teologiczna przez osobę ludzką rozumie dążący do szczęścia (spełnienia) byt
cielesno-duchowy obdarzony wolną wolą i rozumem; byt niesamoistny, zależny
od Istoty Wyższej zarówno w swym początku jak i w całym swoim istnieniu.
Kultura współczesna eliminuje przede wszystkim samo pojęcie osoby. W
to miejsce wstawione zostaje pojęcie jednostki (indywidualizm), rządzonej przez
rozmaite determinizmy: biologiczne, psychologiczne, społeczne. Byt cielesnoduchowy zamienia się w byt czysto biologiczny albo - w ujęciu gnostyckim - byt
pseudo-duchowy (duchowość sprowadzona zostaje do psychologii). Dążenie do
szczęścia (spełnienia) zamienia się w dążenie do samozadowolenia. Cały ten
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jednostkowy byt zostaje też pozbawiony odniesienia do Istoty Wyższej, jego
i s t n i e n i e t ł u m a c z y się b o w i e m w y ł ą c z n i e przy p o m o c y m e c h a n i z m ó w
biologicznych, bez pytania o przyczynę i rację istnienia.
Zafałszowanie samoświadomości człowieka przez kulturę współczesną
uniemożliwia mu poznanie prawdy o sobie, a więc utrudnia także możliwość
przyjęcia prawdy o zbawieniu. Zbawienie dociera do tych, którzy go potrzebują i
pragną.
Obraz świata zostaje również zaciemniony przez rozmaite zabobony
współczesnej kultury. Do najważniejszych zaliczyłbym "tolerancję", "humanizm" i
"demokrację". Wszystkie te pojęcia mają swoje historyczne znaczenia, ale
współcześnie coraz częściej zaczynają znaczyć coś zupełnie innego i zamieniają
się w swoją parodię. Tak więc mianem tolerancji nazywa się w rzeczywistości
relatywizm, a humanizmem - wiarę w samozbawienie człowieka i jego ubóstwienie.
Cała ta atmosfera oddziałuje na chrześcijan i przenika w głąb Kościoła.
Ulegają jej nie tylko zwykli wierni, ale także księża i biskupi. Czy w tej sytuacji
powszechne stosowanie ekskomuniki może być ratunkiem dla tożsamości
Kościoła? Nie sądzę. Skutek byłby raczej odwrotny do zamierzonego.
Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem jest ciągłe głoszenie Ewangelii
(nowa ewangelizacja) i jasne wskazywanie, co jest, a co nie jest zgodne z jej
duchem i literą. Odnowa Kościoła (łac. renovatio) zapoczątkowana przez Sobór
Watykański II - odnowa rozumiana jako ciągłe odnawianie chrześcijańskiej
tożsamości, pogłębianie własnej wiary i świadomości wiary jest w moim
przekonaniu drogą najwłaściwszą. Kościół - to znaczy wszyscy chrześcijanie musi się ciągle nawracać.
S o b ó r nie był, w m o i m p r z e k o n a n i u , k o m p r o m i s e m ze ś w i a t e m
współczesnym, co zarzucają mu tradycjonaliści. Był otwarciem drzwi. Bez tego
otwarcia drogi człowieka żyjącego we współczesnym świecie i Kościoła rozeszłyby
się całkowicie. Drogą Kościoła jest zaś - człowiek.
Piotr Tryjanowski, publicysta katolicki
Ad. 1 i 2. Na dwa pierwsze postawione w ankiecie pytania pozwalam sobie
odpowiedzieć łącznie, jako że są ze sobą silnie związane. Mając na uwadze
własną wypowiedź w punkcie 3 wskazuję tylko tendencje i fakty, nie wskazując
konkretnych osób - por. wspomniane poniżej "Upomnienie braterskie". Zatem do
rzeczy - jakie prawdy wiary narażone są na błędną interpretację czy wręcz
zakwestionowanie? Odpowiedź może być tylko jedna - wszystkie! Niestety, nawet
te będące fundamentem!!! Wymieniam niektóre z nich:
1/ Jest jeden Bóg, w trzech Osobach. Nie ma poza Nim innych bogów, nie
ma Allaha i Buddy, ani Wielkiego Architekta Świata - wymysłu masońskich
umysłów. Islam zaprzecza istnieniu Trójcy Świętej, niektórzy zaś uchodzący za
katolickich teologowie zajmują się życiem wewnętrznym Trójcy Św. i nie m o g ą
sobie wyobrazić zgodnego współbytowania Trzech Osób.
21 Wcielenie Chrystusa jest faktem historycznym. Nasz Pan jest jedynym
naszym Odkupicielem i godzi się, ażeby królował w sercach naszych, naszych
rodzin, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie! Niestety zamiast owych słów na
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ustach wielu jest dialog, tolerancja, ekumenizm i pacyfizm. Nie ma Chrystusa,
jest Christin! - krzyczą feministyczne teolożki i niestety głos ten popierają niektórzy
biskupi, przedostaje się on też do seminariów duchownych i zakonów.
3/ Przez swoją śmierć na Krzyżu, Chrystus założył Kościół, s w o j ą
Oblubienicę. Misją Kościoła jest kontynuacja dzieła zbawienia od momentu
powrotu Chrystusa do Ojca. Kościołowi posłał On Ducha Świętego, który go
poucza i chroni przed wszelkim błędem. Kościołowi swemu powierzył wszystkie
potrzebne środki do osiągnięcia łaski, w szczególności zaś bezkrwawą Ofiarę
Krzyża s p r a w o w a n ą w czasie Mszy Św. i u d z i e l e n i e s a k r a m e n t ó w za
pośrednictwem stanu kapłańskiego. Kościół jest Bożym Królestwem na ziemi.
Stajemy się Jego członkami przez wiarę i chrzest. Kościół katolicki jest jedyną
drogą do zbawienia! Proszę mi wskazać tych nielicznych, co jeszcze tak twierdzą.
Proszę wskazać na kapłanów rozumiejących znaczenie sakramentu kapłaństwa,
dumnych ze swego stanu. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nieposłuszeństwa
czy choćby tylko nieporozumienia doktrynalne dotyczące stanu kapłańskiego
prowadzą do znanych nam na co dzień widoków: księża w dżinsowych strojach,
odprawiający techno-msze, prowadzący konsekracje ciasteczkami i coca-colą,
wołający o wyzwolenie seksualne i zniesienie celibatu... Ilu dziś podpisałoby się
pod tradycyjną wizją Kościoła? Kogo dziś łatwiej nazwać "heretykiem" - tego, co
owe tradycyjne poglądy głosi czy tego, który zawsze zastane prawdy poddaje w
wątpliwość, obraca kwestie cztery razy, bądź neguje zupełnie? Doświadczenie
życiowe podpowiada mi niestety to drugie i na tym właśnie polega tragedia naszych
czasów.
Z wizją Kościoła wiąże się jeszcze jedna sprawa, choć może pozostająca
nieco na marginesie pytań. Ciśnie się jednak na usta, za sprawą sposobu ich
zadania w ankiecie. Znaczącym niebezpieczeństwem jest podział Kościoła na
przed- i posoborowy. Robi to nagminnie wielu. Jest jeden, święty, powszechny i
apostolski Kościół - tak wyznajemy w "Credo", a o czym niezwykle często się
zapomina, czy wręcz owe fakty neguje.
Kolejne zaprzeczane prawdy:
4/ Prawda i moralność są niezmienne i obiektywne. Proszę spojrzeć na
teologów głoszących potrzebę zniesienia dogmatów, danie większej dozy wolnego
wyboru, prawa do pozostania "w drodze", czy już z ostatnich miesięcy reakcji co
bardziej postępowych na Encyklikę "Veritatis Splendor". Jeden polski teolog nazwisko pozostawiam domysłom czytelnika - tak ją przeczytał, że pożal się Panie
Boże i co gorsze ostatnio propaguje również podobne czytanie Katechizmu.
5/ Nierówności między ludźmi są naturalne. Bóg stworzył nas mężczyzną
i kobietą, urodziliśmy się w różnych narodach. Po co zatem niby w imieniu
chrześcijaństwa nawoływać do tworzenia "wielorasowego tygla"?
Przykłady odstępstw można by ciągnąć w nieskończoność... Kiedyś sprawy
miały się inaczej. Heretyk wybierał, co chciał i opuszczał Kościół. Dziś idzie przeciw
swemu biskupowi i niesie wielki transparent "My jesteśmy Kościołem". Zatruwa
od wewnątrz. Jak powiedział św. Pius X na tym właśnie polega trudność z
modernizmem: "Jedna strona ich dzieł mogłaby być podpisana przez katolika,
ale tylko odwrócisz stronę, a pomyślisz, że czytasz racjonalistę." Zatem
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podsumowując. Prawdy wiary mogą być kwestionowane wprost, bądź pośrednio.
A różnica miedzy tym tylko taka, jak wybór śmierci przy użyciu toporka, czy
przedawkowania środków nasennych.
Ad.3 Rzadko się zgadzam z Karlem Rahnerem, ale w tym wypadku
niewątpliwie tak. Kościół nie tylko może, a wręcz jest zobowiązany posługiwać
się ekskomuniką, gdyby tego nie robił, zgodziłby się na nieprawości innych, czyli
popełnienie "grzechu cudzego" - tak przynajmniej uczono mnie w domu. Chrystus
Pan kilkakrotnie na kartach Ewangelii przypominał o tym swoim uczniom.
Oczywiście Kościół strzegący depozytu wiary nie może traktować ekskomuniki
jako środka jedynego. Jak to robić? Wydaje mi się, że sprawa jest jasno
sprecyzowana. W Ewangelii św. Mateusza (18,15-17) jest piękny fragment zwany
"Upomnieniem braterskim". Pozwalam go sobie przytoczyć ku pamięci: "Gdy brat
twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A
jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik." I tak właśnie
nakazuje postępować roztropność chrześcijańska. Ekskomunika ma zamykać
sprawę. Chcąc uzyskać odpowiedź szczegółową, trzeba sięgnąć do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, którego kanony są podstawą do wymierzenia odpowiednich
sankcji. Praktyka ostatnich lat wskazuje jednak, że ekskomunika jest stosowana
rzadko, moim zdaniem zbyt rzadko. Jasno uwidacznia nam to Nowy Katechizm,
w którym o ekskomunice wspomina się tylko przy zabijaniu dzieci nie narodzonych.
Wierzę jednak głęboko, że i dawne orzeczenia Kościoła nakładające ekskomunikę
na różne osoby w zależności od popełnionych czynów nadal obowiązują. A było
ich zupełnie sporo, wystarczy wziąć do ręki encykliki poprzednich papieży. Serce
boli, gdy krok po kroku realizowane są myśli i czyny potępione w "Syllabusie" i co
gorzej, prawie bezkarnie nie tylko przez "kontestujących" teologów, ale i
hierarchów Kościoła. Warto więc zapamiętać te słowa: "Ale gdybyśmy nawet my
lub anioł z nieba głosił wam ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech
będzie przeklęty." (Gal 1,8) Tak wierzę.
Jan Turnau, redaktor "Arki Noego" w "Gazecie Wyborczej"
Kultura współczesna przeżywa oczywisty kryzys. Kryzys nie w sensie
etymologicznym: nie tyle załamanie, ile przesilenie. Coś ginie, coś nowego się
rodzi. Otóż rodzi się w bólach. Boleści w dziedzienie kościelnej to różne nie zawsze
dowarzone pomysły. Trzeba jednak zrozumieć, że warzenie, czyli gotowanie się,
jest tu nieuniknione. Kocioł jest konieczny. Chrześcijaństwo oblekało się już w
niejedną kulturę, nie można wykluczyć, że będzie mu do twarzy w jakiejś szacie
"postmodernistycznej".
Tak czy inaczej, trzeba zmieniać język. Owszem, chodzi o to, by nie wylać
dziecka z kąpielą, nie mówić czegoś całkiem innego niż dotąd. Na tzw. Zachodzie
taką"nowomowę" widać. Owszem, niejedna prawda wiary jest narażona na błędną
interpretację. I to tezy tak podstawowe jak bóstwo Chrystusa czy trójosobowość
Boga. Słychać odezwania skrajne, nieortodoksyjne. I należy stwierdzać, że nie
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tędy droga. Tylko że Karl Rahner, którego Państwo cytujecie, sam nie dreptał w
miejscu, tylko śmiało szedł naprzód mówiąc o Ewangelii językiem egzystencjalizmu,
i sam też "podpadał" co nieco. A siedem wieków wcześniej podpadł też niejaki
Tomasz z Akwinu, co prawda nie R z y m o w i , ale Paryżowi, t a m t e j s z e m u
arcybiskupowi; nie na długo co prawda, ale też kogoś zgorszył. Chodziło o to, że
korzystał z Arystotelesa, który jeszcze wtedy był "trefny". Zatem ostrożność
obowiązuje także stróżów ortodoksji. Amen.
Artur Zawisza, filozof, działacz ZChN
Aby uniknąć nieporozumień, zaznaczymy na wstępie, iż określenia
Kościoła katolickiego A D 1 9 9 6 j a k o "współczesny" lub " p o s o b o r o w y " są
kwalifikacjami wyłącznie przypadłościowymi. Substancjalnie mamy do czynienia
z tym samym, jedynym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem, jaki
zakładał Jezus Chrystus i który jest jak jego Założyciel: "wczoraj i dziś, ten sam i
na wieki" (choć, rozumując metafizycznie, Kościół jest de facto bytem relacyjnym,
to przysługuje mu quasi-substancjalność jako Mistycznemu Ciału Chrystusa).
Konieczność poczynienia powyższej uwagi bierze się stąd, że niejednokrotnie
spotykamy się z mniej czy bardziej wyraźną negacją tego faktu w postaci głośno
stawianych tez, że tzw. Kościół posoborowy jest "nowym" Kościołem. Mówią tak
zarówno entuzjaści "posoborowości", jak i jej zagorzali krytycy. Spróbujmy
wyjaśnić, o co chodzi.
Fałszywe poznanie rzeczywistości i idące za nim złe działanie można pod
pewnym aspektem podzielić z grubsza na dwa typy: fałszywe poznanie
szczegółów pomimo zasadniczej poprawnej wizji natury świata i człowieka (np.
nawet najświątobliwszemu mędrcowi może się zdawać, że widzi żmiję, podczas
gdy po ziemi pełznie zaskroniec) i fałszywe poznanie szczegółów ze względu na
zasadniczo fałszywą wizję świata i człowieka. O tej drugiej sytuacji mówił Tomasz
z Akwinu, że "kto mały błąd popełnia na początku, ten wielki błąd popełnia na
końcu". Pół biedy, kiedy obiektywny fałsz intelektualny podmiotowo (subiektywnie)
wiąże się z dobrą (prawą) wolą - wtedy mimo ewidentnych błędów poznawczych
można zostać nawet kanonizowanym (jak np. sprawca istotnych nieporozumień
filozoficznych, a wielki i szczery czciciel Matki Bożej św. Duns Szkot, doktor
subtilissimus). Gorzej, kiedy fałsz poznawczy podmiotowo (czyli u tej samej osoby)
wiąże się ze złą wolą; wówczas jesteśmy krok od ideologii. Ideologię możemy
roboczo określić - zbiór nieprawdziwych twierdzeń ujętych w system. Taka
nieprawda ujęta w system może być wewnętrznie spójna w aspekcie logicznym,
ale jej o d l e g ł o ś ć od r z e c z y w i s t o ś c i m i e r z y się w p u n k c i e w y j ś c i a , w
fundamentalnych założeniach, które albo są prawami bytu, albo subiektywnymi i
fałszywymi iluzjami. Dobra (prawa) wola może ratować człowieka i jego czyny:
idąc na przekór własnym teoretycznym złudzeniom, można praktycznie, wbrew
swym założeniom (dzięki zbawiennej w tym przypadku niekonsekwencji), działać
poprawnie i moralnie dobrze. To zresztą w jakimś stopniu występuje u każdej
istoty, nawet diabeł kocha przynajmniej siebie, co jest przecież słuszne.
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Ale gorzej jest, jak pisaliśmy, gdy fałszowi poznawczemu towarzyszy zła
wola. Wówczas misterium iniquitatis rozgrywa się złowróżbnie. Wówczas dla
oszukania innych sprawca zła tworzy fałszywe teorie, aby zło ugruntować poprzez
"uprawomocnienie". Aby nadać mu własną dynamikę - aby nie było "wypadkiem
przy pracy", ale aby "w szaleństwie była metoda". Taki zbiór nieprawdziwych
twierdzeń ujętych w system, a służących do skłonienia osób i grup społecznych
do określonego działania nazywamy ideologią. Czasy dzisiejsze charakteryzują
się sporem prawdy z ideologiami.
Dotychczasowe uwagi dotyczyły doczesnego porządku natury, w którym
jest prawda i fałsz oraz dobro i zło. W nadprzyrodzonym porządku łaski poznajemy
objawiającego się osobowego Boga, który jest Trójjedynym Stworzycielem,
Zbawicielem i Uświęcicielem. Ten Bóg nie jest bogiem umarłych, ale Bogiem
żywych - działa poprzez łaskę, która nie niszczy natury, ale ją zakłada, udoskonala
i "przebóstwia". Ten Bóg jest czystym Istnieniem oraz jest Prawdą, Dobrem i
Pięknem. Doczesna prawda, dobro i piękno swe egzystencjalne źródło znajdują
w żywym Bogu, a my sami partycypujemy w istnieniu Bożym. Ale istnienie, prawda,
dobro i piękno mają swą negację, której siewcą jest Lucipherus i inne duchy złe,
które na zgubę naszą krążą po świecie. Widać, iż chodzi nie tylko o rywalizację
intelektualną i moralną, ale nade wszystko o walkę osobową. Przemożnym
osobom Boskim przeciwstawia się marny ród osób szatańskich, który atakuje
Boga w j e g o newralgicznych punktach, sądząc złudnie, że Bóg jest pokonywalny.
Jednym z newralgicznych punktów jest Kościół Boży.
Szatan od wieków walczy z Kościołem albo popychając do osobistych
grzechów ludzi Kościoła (od papieża do ostatniej wdowy i sieroty), albo rozsiewając
herezje. Herezje mogą się zakorzeniać w Kościele na dwa sposoby: albo jako
akcydentalne stwierdzenia oparte na nieporozumieniach (np. nieprecyzyjnym
odczytaniu Biblii e t c ) , albo jako odczytywanie prawd wiary w świetle uprzednio
przyjętych fundamentów ideologicznych. Pierwszy rodzaj herezji jest mniej
ugruntowany i łatwiej można go wyjaśnić, odwołując się do bardziej rzetelnych i
precyzyjnych badań teologicznych. Drugi rodzaj herezji jest trudniejszy do
wykorzenienia, ponieważ przenika do życia Kościoła jak trupi j a d , aby w
Mistycznym Ciele zastąpić Krew Chrystusa. Herezje "ideologiczne" chcą naruszyć
krwioobieg Kościoła Chrystusowego i w ten sposób przemienić całą "substancję"
Ciała Chrystusa. Ich metodą jest powierzchowne mówienie językiem biblijnym
czy "kościelnym", ale w oparciu o wcześniejsze fałszywe ustalenia ideologiczne.
Łaska nie niszczy natury, ale na niej się buduje. Łaska nie zakorzeni się
na fałszywym poznaniu sprzęgniętym ze z ł ą wolą. O w s z e m , łaska może
przemieniać i przemienia człowieka nawet fałszywie poznającego, ale zawsze
trzeba woli współpracującej z łaską. Tam, gdzie jest fałsz wspomagany czy
inspirowany przez złą wolę, tam nie ma łaski. Tam zamiast góry Przemienienia
jest Chrystus wygnany do stajni. Chcę powiedzieć, że w porządku natury bywa
przeniesieniem ideologicznych złudzeń z gruntu poznania naturalnego na grunt
nadprzyrodzonej rzeczywistości Kościoła, którą się w ten sposób infekuje.
Cała nowożytność przesiąknięta jest ideologiami. Owszem, także błędami
intelektualnymi popełnianymi przez Bogu ducha winnych myślicieli, ale w ogromnej
mierze przede wszystkim ideologiami. W porządku religijnym mamy protestantyzm

FRONDA DOŻYNKI 1996

79

przechodzący w agnostycyzm, a potem ateizm. W porządku filozoficznym mamy
kartezjanizm przechodzący w kantyzm i heglizm, a potem postmodernizm. W
porządku politycznym mamy liberalizm przechodzący w socjalizm, a potem w
komunizm. W porządku historycznym mamy Rewolucję Francuską, rewolucję
październikową, a co jeszcze przed nami?
Ideologie czyhają na Kościół. Na przełomie zeszłego i tego wieku podjęły
zmasowany atak polegający na próbie wniknięcia w Kościół. Dla uwiarygodnienia
nie p o d w a ż a n o wprost d o g m a t ó w wiary katolickiej, ale w p r o w a d z o n o w
intelektualne życie Kościoła fałsz ideologii. Szatan wiedział, że atak na
nadprzyrodzony Kościół powiedzie się w pełni, jeżeli podmyje się jego naturalne
fundamenty. W porządku łaski atak polegał, jak zawsze, na mnożeniu pokus i
zachęcaniu do osobistej zdrady Boga, ale w porządku natury na podsuwaniu
wizji ideologicznych. A kto źle rozpozna naturę świata i człowieka, ten i Boga źle
zrozumie. O w ą inkorporację nowożytnych ideologii do Kościoła nazywamy
modernizmem.
Kościół początku naszego wieku okazał się zdrowy. Infekcja modernizmu
została zasadniczo odrzucona, święty papież Pius X w Encyklice "Pascendi"
wprost mówił o modernistach jako zagnieżdżonych w sercu Kościoła i stąd
wiedzących, gdzie należy Kościół uderzyć. Zastosowano jednak środki zarówno
duchowe (modlitwa, post, j a ł m u ż n a ) , jak i dyscyplinarne (np. przysięga
antymodernistyczna), a modernizm został uśmierzony. Kościół trwał w wierności
Bogu.
Ale szatan nie próżnował, bazując na ludzkiej głupocie, jak pysze.
Modernizm uśmierzony nie przestał przecież istnieć, a moderniści nie wymarli. A
jeśli wymarli, to przyszli po nich nowi i liczniejsi. Nie głosili z reguły swych tez
nazbyt głośno, aby nie narażać się na kary dyscyplinarne (choć niektórych to
spotkało) i czekali na właściwy moment do uderzenia. Nadszedł moment wreszcie,
który wybrali. Był to czas Soboru!
Sobór Watykański II zwołany przez mądrego Jana XXIII dla refleksji
duszpasterskiej nad sposobami zwiastowania Ewangelii we współczesnym
świecie. Chodziło zarówno o ideologiczny wymiar współczesności (np. przemiana
katolickich narodów w pluralistyczne społeczeństwa), jak i wymiar praktyczny
(np. rozpowszechnianie mediów, migracje ludności czy nowe warunki pracy).
Można zresztą powiedzieć, że dojrzałym owocem Soboru jest teraźniejsza nowa
ewangelizacja podnoszona przez Jana Pawła II. Świat przeżył w naszym wieku
wiele zmian i w tej nowej sytuacji zechciał odnaleźć Kościół w swej praktyce
duszpasterskiej. Potwierdzono więc trwałość i jedość Kościoła, jedocześnie
zbudowano jego obraz na nasze czasy. To szczytny cel Soboru, który przez lata
budowali jego uczestnicy.
Jednak moderniści mieli inny ukryty cel: zmienić Kościół na swoją modłę.
Wykorzystać Sobór i przejąć go na własny użytek jako moment budowy "nowego"
Kościoła. Przeciwstawić "staremu", czyli "przedsoborowemu" Kościołowi jego
następcę w postaci Kościoła "nowego", czyli "posoborowego". Mówiono więc, że
mamy "rewolucję październikową w Kościele", "koniec epoki konstantyńskiej",
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"Kościół wracający do pierwotnych korzeni" i temu podobne fałsze. Te zresztą
sprawy są już dosyć dobrze udokumentowane i nie chcę się o nich rozpisywać
za zasługę poczytując sobie raczej ukazanie korzeni tego zjawiska.
Dość powiedzieć, że tym razem z Soborem, jako czyrak na jego ciele,
narodził się agresywny neomodernizm poszerzający swoje wpływy w Kościele.
To ten prąd, o którym kardynał Ratzinger w "Raporcie o stanie wiary" mówi, że
powołując się na rzekomego "ducha Soboru" jest raczej jego "antyduchem". I tak
przez posoborowe ponad trzydziestolecie Kościół wstrząsany jest głoszonymi
nie wprost herezjami, których metodą jest fałszowanie prawd wiary poprzez
nadawanie innej treści uznanym dogmatom wypowiadanym w ideologicznym
języku. Mówi się za św. Cyprianem, że "poza Kościołem nie ma zbawienia", aby
za chwilę dodać, że granice Kościoła są płynne i może nawet pokrywają się z
całą ludzkością. Prymitywni neomoderniści podważają dogmaty, ale subtelni i
wpływowi zmieniają ich treść zachowując nazwy.
Na szalejący neomodernizm narodziła się reakcja w postaci tradycjonalizmu.
Dramat tego ruchu polega na tym, że sprowokowana przez neomodernistówjego
główna odnoga (związana ze śp. arcybiskupem Marcelim Lefebvre'em) przyjęła
fałszywy podział Kościoła na "przedsoborowy" i "posoborowy" za swój, rzecz jasna
chwaląc wyłącznie ów "przed". Liczne intrygi neomodernistów popchnęły
arcybiskupa do błędnego kroku w postaci zerwania jedności z widzialnym
Kościołem w postaci schizmy. W wyniku tego mamy do czynienia z paradoksalną
sytuacją, w której bliski pełni prawdy katolickiej świątobliwy umarł jako schizmatyk,
a heretycy neomoderniści święcą triumfy w Kościele. A przecież bliżej do
wiecznego Rzymu tzw. lefebvre'ystom niż modernistom, jak np. biskupowi Gaillot,
by nie wspomnieć już rodzimej neomoderny na stolicach biskupich.
Ale postawmy sprawę jasno: tzw. Iefebvryzm też jest błędem, jak pisałem
wyżej. Intencje były szlachetne, ale popełniono błędy. W konsekwencji była to
schizma, ale u jej podstaw tkwiło fałszywe rozpoznanie, że jest Kościół "przed" i
"po". Jest jeden Kościół, na czele którego stoi Jan Paweł II, a którego głowąjest
Jezus Chrystus. W tym Kościele trwa walka świętości i grzechu, trwa też walka
ortodoksji i herezji. Bywa, że pasterzami Ludu Bożego są z d e k l a r o w a n i
neomoderniści. Jednak radami na to są modlitwa, post i jałmużna oraz głoszenie
prawdziwej nauki. Neomodernistów (bywa, że instytucjonalnie zakorzenionych w
masonerii) nie przekona się, ale cały szereg wiernych czeka na prawdziwą naukę
wiary. Jeżeli nie u niejednego biskupa, to z n a j d ą j ą w oficjalnym przekazie wiary,
jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Trzeba uważnie słuchać
nauczycielskiego urzędu Kościoła, szczególnie wtedy, gdy jest nieomylny. Trzeba
być zakorzenionym w winnej latorośli, którą jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
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P.S. Wiem, że moja odpowiedź nie wyczerpuje tematu. Mam nadzieję, że Redakcja
otrzyma szczegółowe odpowiedzi na pierwsze pytanie, co dla wielu Czytelników sytuację
uczyni może jaśniejszą niż moje metaprzedmiotowe rozważanie (boja piszę o szatanie
i ideologiach jako takich, a nie podaję konkretnych upostaciowań ideologii, tym bardziej
też ich wpływu na poszczególne prawdy wiary). Co do punktu trzeciego, to Katechizm
i Kodeks Prawa Kanonicznego ujmująrzeczy jasno. Trzeba tylko roztropności i męstwa.
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RANKING ŚCIEMNIEŃ
Imię i nazwisko: o . p r o f . L E O N A R D O B O F F O F M
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Igeja: Carisma e Poder.
Rodzaj ściemnienia:
1) Przedstawiciel teologii wyzwolenia (A) - skrzydło radykalne.
2) Eklezjologiczne: uznanie, że Kościół jako instytucja historyczna nie był
zamierzony przez Jezusa historycznego; relatywizm eklezjologiczny zakładający
dialektyczny rozwój Kościoła w procesie historycznym; podważenie faktu, że
Kościół Chrystusa może istnieć jedynie w Kościele katolickim; zredukowanie
rzeczywistości sakramentów i słowa Bożego do schematu "produkcji i konsumpcji",
którymi dysponuje "duchowieństwo ze szkodą dla ludu chrześcijańskiego";
odrzucenie hierarchii i insytucji Kościoła i zastąpienie ich "czystą służbą, bez
przywilejów teologicznych".
3) Dogmatyczne: relatywizacja koncepcji doktryny i dogmatu - określenie, że
dogmat ma zaczenie tylko dla o k r e ś l o n e g o miejsca i czasu i może być
zamodyfikowny zależnie od potrzeb "wiary dzisiaj".
Stanowisko władz Kościelnych:
Informacja Świętej Kongregacji Nauki Wiary, //12 febbraio, 03.11.1985 Rzym,
L'Osservatore Romano 20-21.03.1985

Imię i nazwisko: o. p r o f . C H A R L E S C U R R A N
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
Różne.
Rodzaj ściemnienia:
1) Przeciw moralności, kwestionowanie nauki Kościoła o: nierozerwalności
małżeństwa sakramentalnego dopełnionego, aborcji, eutanazji, masturbacji,
antykoncepcji, stosunkach przedmałżeńskich i aktach homoseksualnych.
2) Przyjęcie możliwości istnienia tez o "niezgodności odpowiedzialnej" z Urzędem
Nauczycielskim, ale przez Kościół dopuszczanych.
Stanowisko władz Kościelnych:
List Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Quesła Congregazione, 07.25.1986 Rzym
AAS 79 (1987) 116-118

Imię i nazwisko: ks. prof. E U G E N D R E W E R M A N N
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
Ponad 40 publikacji m.in. 1) Struktura zła 2) Duchowni 3) Posłannictwo kobiet
4) Chrześcijaństwo i przemoc 5) Droga serca
Rodzaj ściemnienia:
1) Chrystologiczne; całkowite odrzucenie boskości Jezusa, a w szczególności
niepokalanego poczęcia.

FRONDA DOŻYNKI 1996

83

2) Odrzucenie odkupieńczej i ofiarniczej wartość męki Jezusa i liturgii "opartej na
rytuale ofiary".
3) Zaprzeczenie szczególnej roli kapłana, postuluje kapłaństwo kobiet.
4) Odrzucenie Kościoła opartego na "feudalnej hierarchii"
5) Przeciw moralności: odrzuca celibat, dopuszcza stosunki przedmałożeńskie,
antykoncepcje, aborcje, eutanazje, rozwody.
Stanowisko władz Kościelnych:
1981-zakaz nauczania religii; 1984 - napomnienie ŚKNW; 1992.05. - ostateczny
zakaz sprawowania funkcji kapłańskich i nauczania teologii decyzją abp.
Degenhardta ordynariusza Paderborn.

Imię i nazwisko: o. R O B E R T D R I N A N SJ
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Democracy, Dissent, Disorder 2) Vietnam and Armageddon
Rodzaj ściemnienia:
1) Jako ideolog ruch Nowej Lewicy popiera aborcję, antykoncepcję.
2) Mimo zakazu władz kościelnych w latach 1970-80 był członkiem Kongresu
USA, aktywnie wspierając pro-aborcyjne prawodawstwo.
Stanowisko władz Kościelnych:
1980: Papież Jan Paweł II oficjalnie zakazał księżom zasiadać w urzędach
publicznych. Zakaz miał bezpośredni związek z działalnością o.Drinan.

Imię i nazwisko: b p . J A C O . U E S G A I L L O T
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
brak
Rodzaj ściemnienia:
1) Przeciw moralności; odrzucenie celibatu, zwolennik antykoncepcji, stosunków
homoseksualnych.
Stanowisko władz Kościelnych:
1995.01.13 Papież Jan Paweł II zawiesił bpa. Gaillot w czynnościach ordynariusza
Evreux i uczynił honorowym biskupem Partenii.

Imię i nazwisko: o . A N D R E G U I N D O N O M I
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) An ethical proposal for concemed christians
Rodzaj ściemnienia:
1) Przeciw moralności: sprzeczna z nauką i tradycją Kościoła koncepcja płciowości
m.in dualistyczne rozdzielenie psychologicznych i biologicznych aspektów
płciowości; personalizm skoncentrowany na ludzkim "ja" i jego samowyrażaniu
się; uznanie, że "zadanie moralne polega na tworzeniu własnej prawdy czy też
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nadawaniu sensu swojemu życiu."; pozytywna ocena moralna z a c h o w a ń
homoseksualnych (a nawet ich wyższości nad stosunkami heteroseksualnymi),
stosunków przedmałżeńskich i inne.
Stanowisko władz Kościelnych:
Informacja Świętej Kongregacji Nauki Wiary, The Congregation, L'Osservatore
Romano, 31.01.1992.

Imię i nazwisko: k s . prof. GUSTAWO GUTIERREZ
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Teologia wyzwolenia
Rodzaj ściemnienia:
1) Przedstawiciel teologii wyzwolenia (patrz. o. L.Boff) - skrzydło umiarkowane.

Imię i nazwisko: prof. HANS KUNG
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Die Kirche. 2) Unfelhlbar? EineAnfrage. 3) Kirche-gehalten in der Warheit? 4)
Zum Geleit i inne.
Rodzaj ściemnienia:
1) Poddanie w wątpliwość dogmatu o nieomylności w Kościele lub sprowadzenie
go do podstawowej wolności Kościoła od błędu w prawdzie, z możliwością błędu
w wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
2) Odrzucenie pojęcia autentycznego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, według
którego Biskupi są upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami oraz tylko
UNK zostało powierzone zadanie autentycznego Słowa Bożego.
3) Pogląd, według którego Eucharystia mogłaby być sprawowana przez osoby
ochrzczone, ale nie posiadające Święceń kapłańskich.
4) Odrzucenie takiego znaczenia prawd o "współistotności" Chrystusa z Ojcem
oraz o Błogosławionej Dziewicy Maryi, jakie przyjął i rozumie Kościół.
5) i inne.
Stanowisko władz Kościelnych:
Deklaracja Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Sacra Congregatio, 02.15.1975
Rzym, AAS 67 (1975) 203-204; Chrisłi Ecclesia, 12.15.1979 Rzym, AAS 72 (1980)
90-92.

Imię i nazwisko: O. JACO.UES POHIER
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Ouand je dis Dieu.
Rodzaj ściemnienia:
1) Chrystologiczne - zakwestionowanie następujących prawd: intencję Chrystusa,
by nadać odkupieńczą wartość Swojej męce; cielesne zmartwychwstanie Chrystusa
i Jego trwanie jako rzeczywistego podmiotu po zakończeniu życia historycznego.
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2 ) Z a k w e s t i o n o w a n i e n a s t ę p u j ą c y c h p r a w d : istnieje ż y c i e p o ś m i e r c i ,
zmartwychwstanie, życie wieczne z Bogiem jako powołanie człowieka.
3) Zakwestionowanie obecności w Piśmie Świętym prawdziwego nauczania, które
wiara może poznać, a Urząd Nauczycielski Kościoła, któremu asystuje Duch
Święty, autentycznie określić.
4)lnne dwuznaczne stwierdzenia, m.in.: o rzeczywistej obecności Chrystusa w
Eucharystii, specyficznej roli kapłana w aktualizacji tej rzeczywistej obecności, o
Boskości Chrystusa.
Stanowisko władz Kościelnych:
Deklaracja Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Inter errores manifestiores,
04.03.1979 Rzym, AAS 71 (1979) 446-447.

Imię i nazwisko: U T E R A N K E - H E I N E M A N
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Nie i amen 2) Eunuchy do raju
Rodzaj ściemnienia:
1) Odrzucenie autentyczności "bajkowych relacji" Biblijnych oraz dogmatów o
m.in. Boskości Jezusa, Niepokalanego Poczęcia, Wniebowstąpienia.
2) Przeciw moralności (odrzuca m.in. celibat), dopuszczenie s t o s u n k ó w
przedmałżeńskich, antykoncepcji, aborcji, eutanazji, rozwodów.

Imię i nazwisko: o . p r o f . E D W A R D S C H I L L E B E E C K X O P
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Jesus. Het verhaal den levende. 2) Gerechtighaeit en liefde. Gende en
bevrijding. 3) Tussentijds verhaal o v e r t w e e Jesus boeken. 4) Kerkelijk Ambt.
5)Basis en Ambt. 6) Pleidooi voor mensen in der Kerk.
Rodzaj ściemnienia:
1) Chrystologiczne: w swoich publikacjach zawarł następujące błędy: ominął
bezpośrednie uznanie Boskości Jezusa; podważył tożsamość hipostatyczną
Słowa i człowieczeństwa Jezusa, czyli to, że Jezus jest jednocześnie prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem; kwestionował relacje Jezusa z Ojcem; naukę
o dziewiczym poczęciu Jezusa; naukę o ofiarze Jezusa za nasze grzechy;
zakwestionował fakt, że początek Eucharystii sytuuje się w Ostaniej Wieczerzy;
podważył relacje między zmartwychwstaniem a objawieniami
2) Eklezjologiczne: uznanie, że Kościół jako instytucja historyczna nie był
zamierzony przez Jezusa historycznego.
Część powyższych błędów zostało sprostowanych, ale w sposób uznany przez
ŚKNW za niewystarczający.
3) Przyjęcie możliwości konsekrowania Eucharystii przez osoby bez święceń
kapłańskich, wybranych w szczególnych wypadkach przez wspólnotę lokalną,
czyli podważenie sukcesji apostolskiej Kościoła.
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Stanowisko władz Kościelnych:
List Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Depuis un cerłain łemps, 11.20.1980
L'Osservatore R o m a n o , 2 6 . 0 4 . 1 9 8 1 , L a Congregation pour la Doctrine,
06.13.1984, L'Osservatore Romano 11.10.1985, informacja ,11 professor Edward
Schillebeeckx, 09.15.1986, AAS 79 (1987) 221-223.

Imię i nazwisko: ADRIANNA ZARRIA
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Ontologia seksualności. 2) Teologia prawdopodobnego.
Rodzaj ściemnienia:
1) Katolicka przedstawicielka "kościoła kobiet".
2) Odrzuca "patriarchalny Kościół mężczyzn"
3) Wprowadza wiele nowatorskich pojęć np. Bóg-Matka.
4) Żąda: święceń kapłańskich dla kobiet; likwidacji celibatu; akceptacji przez
Kościół aborcji, eutanazji, stosunków przedmałżeńskich etc.
Stanowisko władz Kościelnych:
Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego Inter insigniores,
Rzym 10.15.1976, AAS 69 (1977) 98-116.

MEGA ŚCIEMNIACZE
Imię i nazwisko: o. ( b y ł y ) Hans Konrad Zander OP
Publikacje:
1) Ecce Jezus. Zamach na religijny kicz.
Poglądy:
1 )Ukazuje Jezusa jako godnego potępienia egoistę, oportunistę, żyjącego kosztem
innych oraz renegata, który próbował sprowadzić nieszczęście na własny lud i
poniósł "zasłużoną karę". Syntezę poglądów Z a n d e r a można zawrzeć w
następujących zdaniach: "Bóg - tak, Jezus - nie", "Ja także ukrzyżowałbym
Chrystusa".
Imię i nazwisko: ks. Francois Brune
Publikacje:
1) Umarli mówią
Poglądy:
1) Zwolennik "instrumentalnego" (tj. magicznego) p o r o z u m i e w a n i a się z
zaświatami przy pomocy urządzeń technicznych.
2) Twierdzi, że zmierzył iloraz inteligencji Pana Boga i jest to iloraz bardzo niski.
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RANKING SCHIZMATYKÓW
Imię i nazwisko: a b p . M A R C E L L E F E B V R E
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
brak
Rodzaj schizmy:
1) Odrzucenie postanowień Soboru Watykańskiego II.
2) Konflikt z Papieżem na tym tle doprowadził do konsekracji 4 biskupów bez
zgody papieża dnia 30.05.1988 o godz. 11:00. Na mocy prawa kanonicznego
postawiło to abpa Lefebvre'a poza Kościołem.
Stanowisko władz Kościelnych:
Dekret Stolicy Apostolskiej z dnia 01.07.1988, List Apostolski Papieża Jana
Pawła II 02.07.1988.

Imię i nazwisko: k s . G E O R G E S D E N A N T E S
Publikacje niezgodne z nauką Kościoła:
1) Contre-Reforme Catholique.
2) Livre d'accusation contrę le Pape Jean-Paul II pour heresie, schisme et
scandale.
Rodzaj schizmy:
1) Oskarżenie papieża Pawła VI i Sobór Watykański II o herezje.
2) Podniesienie podobnych oskarżeń przeciw Jego Świątobliwości, Janowi
Pawłowi II.
Stanowisko władz Kościelnych:
Informacja Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Monsieurl'abbe Georges de Nantes,
05.13.1983 Rzym, L'Osservatore Romano, 16-17.05.1983.
Opracował brat Józef Stos.
Przypisy:
(A) Teologia wyzwolenia jest szerszym nurtem ściemnienia we współczesnym
Kościele, tutaj uwzględniono jedynie dwóch najbardziej znanych przedstawicieli. Obok
nich można wymienić m.in. G.Girardi, H. Assmann, E.Pironio, J.L. Sequndo, J.M. Bonino,
H Camana, J. Sobrino. Nie prezentuję także całej ideologii teologii wyzwolenia,
ograniczając się do błędów wymienionych przez SKNW. Szczegółowa analiza i
wykazanie błędów tego ściemnienia w Instrukcji Libertatis nuntius Rzym 06.30.1968
(AAS 76 (1984) 876-909).
Uwagi:
1) Zestawienie nie obejmuje wszystkich żyjących ściemniaczy / schizmatyków,
uwzględniono tylko osoby najważniejsze.
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2) Zestawienie obejmuje tylko najważniejsze ściemniające publikacje oraz tylko wybrane
ściemniające poglądy.
3) AAS - Acta Apostolicae Sedis (Akta Stolicy Apostolskiej).
4) UNK - Urząd Nauczycielski Kościoła
5) ŚKNW - Święta Kongregacja Nauki Wiary
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JAN KLEJNOT

PODZIELONY KOŚCIÓŁ AUSTRIACKI
W marcu 1995 roku w Austrii wybuchł jeden z najgłośniejszych skandali
ostatnich lat. Tygodnik "Profil" oskarżył kardynała Hansa Hermana Groera,
arcybiskupa Wiednia, o to, że ten przed 20 laty molestował seksualnie swoich
uczniów. Oskarżenie okazało się prawdziwe - pod wpływem nacisku opinii
publicznej kardynał ustąpił z funkcji przewodniczącego episkopatu Austrii a
następnie odszedł na emeryturę. Skutkiem tzw. "afery Groera" było ujawnienie
się głębokiego podziału wśród austriackich katolików. Powstała w ó w c z a s
organizacja "My jesteśmy Kościołem" skupiająca zwolenników zmian.
Liberalni katolicy rozpoczęli akcje protestacyjne dążąc do zmiany
konserwatywnych - według ich mniemania - biskupów. Z najostrzejszą krytyką
spotkał się biskup diecezji Sankt Pólten, Kurt Krenn. Już wcześniej zebrano
kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod petycją w sprawie usunięcia go z diecezji.
Kiedy na początku 1995 roku biskup Krenn z a b r o n i ł nauczania t e o l o g i i
człowiekowi, który publicznie opowiadał się za udzielaniem komunii osobom
rozwiedzionym i ponownie zamężnym, ponad jedna trzecia księży tejże diecezji
przestała wymawiać jego imię w czasie modlitw mszalnych.
W czerwcu 1995 roku organizatorzy inicjatywy "My jesteśmy Kościołem"
zebrali pod zgłoszonymi przez siebie postulatami dotyczącymi zmian w Kościele
500 tys. podpisów. Najważniejsze postulaty dotyczyły ograniczenia praw
W a t y k a n u do m i a n o w a n i a biskupów, r e z y g n a c j a z o b o w i ą z k u c e l i b a t u ,
dopuszczenie kobiet do kapłaństwa, zaakceptowanie przez Kościół środków
antykoncepcyjnych, dopuszczenie do komunii osób rozwiedzionych i ponownie
zamężnych oraz głoszenie Nowiny Radości.
Organizatorami "referendum kościelnego" byli teologowie, nauczyciele
religii, postępowi księża oraz katoliccy intelektualiści. Referendum zyskało
poparcie m.in. znanego pisarza i teologa, eks-księdza Adolfa Holla, redaktora
naczelnego katolickiego tygodnika "Kircheintern", ks. Rudolfa Schermanna, a
także wielu i n n y c h . O r g a n i z a t o r z y p r z e k a z a l i s w o j e p o s t u l a t y n o w e m u
przewodniczącemu episkopatu Austrii, biskupowi Grazu, Johannowi Weberowi.
Choć na początku 1996 roku episkopat odrzucił żądania inicjatywy "My jesteśmy
Kościołem", to postawa poszczególnych biskupów nie była już jednomyślna jak
niegdyś.
W hierarchii austriackiej można mówić o trzech grupach. Do pierwszej
należą m.in. biskupi: Kurt Krenn, Andreas Laun i Klaus Kung. Uważają oni, że
zwolennicy referendum nie rozumieją Kościoła i faktycznie znaleźli się poza jego
obrębem. Dla drugiej grupy, najliczniejszej, charakterystyczna jest postawa
przewodniczącego episkopatu, Johanna Webera. Sądzi on, że z organizatorami
inicjatywy "My jesteśmy Kościołem" nadal możliwy jest dialog. Biskup Weber
zajmuje niejednoznaczne stanowisko wobec poruszanych przez nich problemów
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- nie odrzuca żadnego postulatu wprost, ale też ich nie akceptuje. Jest przeciwny
referendum nie z powodu zasad, lecz dlatego, że referendum doprowadza do
napięć wśród wiernych.
I wreszcie trzecia grupa na czele z biskupem Reinhold Stecherem popiera
organizatorów referendum. Biskup Stecher wysłał w tej sprawie list do papieża,
wcześniej wielokrotnie dając do zrozumienia, że "dogmat o nieomylności papieża
nie jest właściwą odpowiedzią na współczesne problemy". Niemal równie
jednoznacznie wsparł uczestników akcji "My jesteśmy Kościołem" biskup
Burgenlandu, Paul Iby. W "Liście do młodzieży" napisał o możliwości zniesienia
c e l i b a t u , d o p u s z c z e n i a kobiet d o k a p ł a ń s t w a , udzielania s a k r a m e n t ó w
rozwiedzionym i ponownie zamężnym.
Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia skuteczne działanie całego
episkopatu. Tymczasem z katolików austriackich wzięli przykład współwyznawcy
w Niemczech. Półtora miliona tych ostatnich podpisało się pod postulatami
dotyczącymi zmian w Kościele. Organizatorzy referendów, którzy zyskali sympatię
mediów wAustrii, zapowiadają dalsze akcje nacisku na zmianę oficjalnej doktryny
Kościoła. Chcą też, aby ruch sprzeciwu wobec hierarchii był jak najszerszy i liczą
na podobne referenda w pozostałych krajach europejskich.
Jan Klejnot
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Kościół katolicki z powodu swej struktury rządzenia jest
ostatnią dyktaturą, jaka jeszcze rządzi na świecie. Jest to rodzaj
duchowej dyktatury. Na szczęście dyktatury na Wschodzie już
obaliliśmy, w Ameryce Łacińskiej także się to w większym czy
mniejszym stopniu udało. Ostatnią duchową dyktaturą - w
postaci sytuacji, kiedy nikt nie ma nic do powiedzenia tylko
papież - jest Kościół. I ten rodzaj dyktatury musi zostać
zrewidowany.

KIEDY KOBIETA ZOSTANIE PAPIEŻEM
(wywiad z redaktorem miesięcznika "Kircheintern", ks. Rudolfem
Schermannem)

-Zwolennicy inicjatywy "My jesteśmy Kościołem", do których ksiądz należy,
twierdzą, że wykonują testament Soboru Watykańskiego II.
- Można było oczekiwać po Soborze Watykańskim II, że chrześcijanie będą coraz
bardziej świadomi swoich p r a g n i e ń . Ponieważ w kierownictwie Kościoła
katolickiego przeważył po Soborze kurs opóźniający zmiany, a nawet wsteczny,
to oczekiwania jakie miano wobec Kościoła w czasie Soboru - zresztą można się
było tego spodziewać - zostaną znów wyartykułowane. Papież i hierarchia nie
słuchają tego, co mówi do nich przez Lud Boży Duch Święty. Miejmy nadzieję, że
kierownictwo Kościoła usłucha tego dzisiaj.
- Czy oznacza to bunt przeciw papieżowi?
- Papież ma wciąż ogromną rolę do odegrania w Kościele i jego autorytet jest
ważny. To jest ważne także dla organizatorów referendum kościelnego. Wśród
postulatów referendum są sprawy, które nie są dogmatami. Są to kwestie
wyłącznie historyczne, np. celibat, które pojawiły się na przestrzeni dziejów, a
które obecnie są przestarzałe i powstrzymują rozwój radosnego posłania
Chrystusa. Musimy się dziś wciąż pytać, dlaczego to radosne posłanie nie dociera
do człowieka. Stanowi to istotną przeszkodę, bo świadomość ludu Kościoła poszła
dziś znacznie bardziej do przodu. Nie w tym znaczeniu, że poszła ona dalej, niż
to co przyniósł Jezus, ale przeciwnie, że zbliżyła się do tego, czego chciał
faktycznie Jezus, a co zostało zaciemnione przez niektóre procesy historyczne.
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- Co się stanie, jeśli hierarchia nie ustąpi przed żądaniami Inicjatywy?
- Musi dojść do sytuacji konfliktowej. Kościół nie rozpadnie się, ale musi dojść do
sytuacji, w której kierownictwo Kościoła zacznie powoli - czy tego chce, czy nie dyskutować o tych rzeczach, mówić o nich i wreszcie ustąpić. Przecież tu chodzi
o dyskusję z Ludem Bożym; to nie są ateiści, ale ludzie wierzący, którzy są
najgłębiej związani z Kościołem i dlatego żądajązmian, wciąż przecież zgodnych
z Ewangelią. Nie można sobie zatem wyobrazić, żeby ta rozwinięta kolektywna
ś w i a d o m o ś ć Ludu B o ż e g o d o s t o s o w a ł a się d o p r z e s t a r z a ł y c h p o z y c j i
zajmowanych przez hierarchów. Jest niemożliwe, aby ludzie pewnego dnia
powiedzieli: "no dobrze, zostawmy to, powróćmy do tego, co mówi hierarchia
albo część hierarchii", bo przecież nie cała hierarchia myśli tak, jak Rzym.
- Na czym polega Nowina Radości?
- Dla mnie radosne posłanie Chrystusa polega na tym, że w wierze i zaufaniu
polecamy nasze życie Bogu. Jezus przyniósł wielką wolność, nikogo nie chciał
zmuszać do szczęścia. Przyniósł nam tylko swoje posłanie, które jest tak
atrakcyjne, że samo z siebie pociąga ludzi. Jezus powiedział, że nie trzeba się
bać śmierci, że nie musimy denerwować się z powodu kariery, bo przecież każdy
przez chrzest i w ogóle każdy, kto przychodzi na świat, jest już dzieckiem Bożym.
Nikim więcej nie może już w życiu zostać. Jezus przyniósł nam zatem radosną
wieść, która jednak uległa deformacji podczas rozwoju historycznego. To jest
zresztą oczywiste. Kim byli pierwsi chrześcijanie? To byli Rzymianie, Grecy i
naturalnie wnieśli do Kościoła swe tradycje kulturowe, charaktery, nie zawsze
słuszne. Jezus nie powiedział np. ani jednego słowa o seksualności, ale potem,
w procesie historycznym, seksualność zdemonizowano i napiętnowano. To jest
wpływ pozachrześcijański. Pozachrześcijańskie jest np. to, że kobiety były mniej
doceniane i że doszło do sytuacji, w której mamy trudności z zaakceptowaniem
kobiet-ministrantek, w której kobiecie nie wolno poślubić księdza, nie mówiąc już
oczywiście o możliwości bycia kapłanem. Musimy dziś uważać, aby te niedobre
wpływy historyczne, które zarosły Ewangelie, zostały usunięte. Główny cel polega
na tym, aby kochać Boga i bliźniego całym sercem. I grzeszy się przeciw temu,
jeśli nie potrafi się pokazać w miłości do bliźniego tego, że się go szanuje, że
Jezus nas do tego stworzył. To odnosi się także do polityki. Bo co to znaczy
miłość? To nie piękne uczucie, ale zaangażowanie, jak już powiedział Izajasz,
na rzecz uciskanych, walka o prawa człowieka. To wielkie zadanie. I jeśli my,
chrześcijanie, go nie wypełnimy, to sami zaciemnimy to posłanie. To są ważne
punkty, a nie np. celibat. Bezżeństwo dla Królestwa Niebieskiego to piękna rzecz,
to charyzmat, ale nikogo nie wolno do tego zmuszać. To oznacza grzech przeciw
miłości.
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- Sądzi ksiądz, że obowiązek celibatu jest czymś szkodliwym?
- Jezus nie powiedział, że nie wolno mi zostać księdzem, jeśli się ożenię. Tego
nie ma nigdzie w Piśmie Świętym ani u Apostołów. Na początku Kościoła byli
żonaci księża, biskupi, a nawet papieże. Jest ogromna różnica miedzy tym, czy
mam tylko powołanie do kapłaństwa, czy też jednocześnie charyzmat celibatu. A
jak pokazuje przykład, wielu moich kolegów tego charyzmatu nie otrzymało. Nie
można powiedzieć, że te prawie 100 tys. księży, którzy na całym świecie musieli
porzucić swą pracę z powodu miłości do drugiej osoby, było złymi księżmi. Toż
to absurd! Musimy tu powrócić do posłania Chrystusa, który powiedział: "tylko
ten powinien, który pojmuje". Nie powiedział: "ty coś musisz albo czegoś ci nie
wolno".
- Dlaczego trzeba zmienić obecną strukturę Kościoła?
- Kościół katolicki z powodu swej struktury rządzenia jest ostatnią dyktaturą, jaka
jeszcze rządzi na świecie. Jest to rodzaj duchowej dyktatury. Na szczęście
dyktatury na Wschodzie już obaliliśmy, w Ameryce Łacińskiej także się to w
większym czy mniejszym stopniu udało. Ostatnią duchową dyktaturą - w postaci
sytuacji, kiedy nikt nie ma nic do powiedzenia tylko papież - jest Kościół. I ten
rodzaj dyktatury musi zostać zrewidowany.
- Czyli jednak papież powinien zdaniem księdza utracić s w o j ą obecną
pozycję?
- Musimy trzymać się wyłącznie zasad pierwotnego Kościoła, uznał to faktycznie
nawet Sobór Watykański I. Powiedziano tam, że nie sam papież jest nieomylny,
ale cały Kościół. Powiedziano tam także, że ważne jest to, co w języku teologów
nazywa się sensus fidelium - zmysł wiary u ludu. Papież musi słuchać tego, co
zmysł wiary mówi do niego przez wiernych. Bo głos wiernych to głos Ducha
Świętego. Papież nie może określać wiary sam z siebie, ale musi słuchać. I jeżeli
taka będzie w większym stopniu praktyka, jeśli będzie się w większym stopniu
słuchać tego, co mówi Duch Święty przez Lud Boży, to możliwość błędu zostanie
wykluczona. Referenda kościelne nie będą potrzebne, bo rozwinie się dialog,
nie monolog papieża: "musicie zrobić to i to." Dialog między papieżem a ludem,
między świeckimi, biskupami i księżmi itd.
- Czy przewiduje ksiądz jakiekolwiek ograniczenia dla spełnienia przez
kobiety funkcji kapłana?
- Nie. Dlaczego mielibyśmy nie wyobrazić sobie, że np. pewnego dnia papieżem
zostanie kobieta? Papieżem może przecież zostać każdy katolik, a więc także
kobieta. Naturalnie, Kościół stał się zorientowany na mężczyzn i dlatego usiłuje
się teraz wyjaśniać, że Jezus powołał na Apostołów wyłącznie mężczyzn itd.
Można sobie jak najbardziej wyobrazić papieża kobietę. Jezus nie był ani
mężczyzną, ani kobietą, ale człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem, to jest bardzo
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istotne słowo, bo tu się określa, że kobieta jest takim samym człowiekiem jak
mężczyzna i że dlatego wszystkie służby, wszystkie urzędy powinny stać przed
nią otworem. I przyjdzie czas, to nie będzie długo trwało, kiedy kobiety zostaną
kapłankami. W naszym najnowszym numerze "Kircheintern" opublikowaliśmy
wywiad z panią Jaworov, która przyznała, że wyświęcono ją w podziemnym
kościele czeskim na księdza. Jesteśmy dumni z tego, że kapłaństwo kobiet, które
stanie się szybko faktem, powstanie nie wskutek długich rozmów, ale wyjdzie z
katakumb w Czechach.
- Wyobraźmy sobie, że hierarchia kościelna nie ulegnie obecnym naciskom.
Co wtedy?
- Jestem przekonany, że jeśli wskutek tego referendum, które miało miejsce u
nas, a także w Belgii i na Słowenii, kierownictwo Kościoła rozpozna w nich Słowo
Boga, znak Ducha Świętego i będzie chciało dalej działać zgodnie z nimi, to nie
nastąpią dalsze rozłamy i dalsze referenda nie będą konieczne. Ale jeśli tak się
nie stanie, to ten ruch będzie niczym rozprzestrzeniający się pożar, niczym lawina,
i wtedy dojdzie do wielkich rozłamów. Pierwsza sytuacja jest j e d n a k
nieodwracalna, jestem tego pewien. Po prostu dlatego, że lud Boży wskutek
procesu dojrzewania osiągnie stopień, gdzie już nie da sobie wszystkiego narzucić,
ale gdzie chrześcijanie sami osądzą w swym sumieniu, co jest w Kościele słuszne,
a co nie. To proste. Jeżeli kierownictwo Kościoła ustąpi, to nie dojdzie do żadnych
napięć i będzie postęp w kierunku radosnego posłania, które znowu przyciągnie
ludzi do siebie. Jeśli natomiast hierarchia pozostanie twarda i nieczuła na
jakiekolwiek argumenty, wtedy napięcia b ę d ą coraz większe. I wtedy ruch
referendów będzie się dalej rozszerzał.
- Nie b a r d z o m o ż n a s o b i e w y o b r a z i ć , ż e t a k i e p o s t u l a t y m o g l i b y
zaakceptować np. tacy biskupi jak Kurt Krenn.
- Tacy biskupi jak Kurt Krenn mogliby oczywiście także wypełnić zadania
referendum, ale "wyszkolenie" i wychowanie takich ludzi jak on wytworzyło w
nich charakter, który im na to nie pozwala. Jednego nie wolno zapomnieć: ten
typ biskupów, zarówno w Austrii jak wszędzie na świecie, w Kościele jest już w
mniejszości. Problemem dzisiaj jest to, że ten rodzaj biskupów jest niestety
popierany przez papieża. On sam, moim zdaniem, jest uczciwym człowiekiem,
ale z powodu swego wychowania i wykształcenia nie potrafi sprostać obecnym
czasom. Jeśli otrzymamy innego papieża, który będzie odważny w swoim zaufaniu
Duchowi Świętemu, odważniejszego papieża, który znowu otworzy drzwi Kościoła
jak Jan XXIII albo nawet jeszcze szerzej, to jestem pewien, że nastąpi postęp.
Nie wolno nam zapominać, że wierni to ogromny potencjał, a biskupi - od
konserwatywnych aż po reakcyjnych - stanowią w Kościele wyraźną mniejszość.
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- Jest ksiądz z p e w n o ś c i ą z w o l e n n i k i e m e k u m e n i z m u ?
- Oczywiście. Ekumenizm ma przyszłość. Musi mieć przyszłość. Inaczej się nie
da. Nie sadzę, abyśmy my, chrześcijanie, mogli sobie wyobrażać, że posiadamy
całą prawdę ani też, że jesteśmy jedynymi, którzy tę prawdę mają. Dlaczego?
Nie dlatego, że tej prawdy nie ma, ale dlatego, że żaden człowiek ze swoją
świadomością, nawet z pomocą Ducha Świętego, nie jest w stanie rozpoznać
pełnej prawdy. I musimy zawsze przysłuchiwać się, czy Bóg za pośrednictwem
innych ludzi nie chce uzupełnić tej prawdy o jakąś cząstkę. To m o g ą być
protestanci, buddyści, muzułmanie, nawet ateiści. Musimy słuchać zawsze tego,
co Bóg mówi do nas przez innego człowieka, nie dlatego, że prawdy nie ma, ale
dlatego, że nie możemy jej w pełni poznać. Ten, kto wierzy, że całą prawdę
poznaje, czyli fundamentalista, jest dla mnie głupcem.
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Uważam, że w stosunku do dogmatu o nieomylności
papieskiej, jak i w stosunku do wszystkich dogmatów, które
powstały w ciągu 2000 lat, powinniśmy postępować podobnie,
jak dziś postępujemy z literaturą, z książkami, które powstały
przed wiekami. Dzięki systemowi powszechnej edukacji w
Europie nauczyliśmy się mieć dystans wobec książek. Jeśli
bierzemy jakiś wolumin do ręki i zaczynamy go czytać, to nie
jesteśmy gotowi przyjmować za dobrą monetę wszystkiego,
co nam opowiada autor. Takie nastawienie musi w tym samym
stopniu dotyczyć Pisma Świętego.

CHRYSTUS NIE CHCIAŁ ZAKŁADAĆ KOŚCIOŁA
(wywiad z teologiem Adolfem Hollem)

- Jest pan jednym z najbardziej popularnych pisarzy i najpoczytniejszych
teologów w Austrii i krajach niemieckojęzycznych. Nakłady pana książek
przekroczyły pół miliona egzemplarzy. Dlaczego przestał pan być księdzem?
Co się stało?
- W 1971 r. napisałem książkę "Jezus w złym towarzystwie". W książce tej m.in.
utrzymywałem, że pytanie, czy Jezus Chrystus jest Synem Boga należy pojmować
wychodząc od kontekstu społecznego życia w epoce późnego antyku i twierdzenie
to nie może być współcześnie wprost używane. Po drugie, stwierdziłem bez
zastrzeżeń, pozostając w zgodzie z dzisiejszą biblistyką, iż Jezus Chrystus nie
chciał zakładać żadnego Kościoła. Te dwie tezy badały dwie komisje teologiczne,
jedna ogólnoaustriacka i druga działająca w Wiedniu. Pierwsza uznała, że to, co
głoszę jest zupełnie niekatolickie, druga, że moje tezy są właśnie katolickie. Wynik
był zatem niejednoznaczny. Po dwóch latach kardynał Kónig odebrał mi Missio
Canonica. Trzy lata później z powodu dalszych publikacji i wystąpień publicznych
utraciłem prawo wykonywania funkcji k a p ł a ń s k i c h . Mieszkam o b e c n i e w
archidiecezji wiedeńskiej i należę do kleru, ale nie mogę wykonywać swego
urzędu.
- Co jest głównym przedmiotem pana krytyki w postępowaniu Kościoła?
- W Kościele katolickim krytykuję przestarzałe struktury. Lista postulatów, o które
tutaj chodzi, zawiera dość banalne hasła i podpisuje się pod nią wiele osób. Po
pierwsze, trzeba tu powiedzieć o zbyt silnej roli Watykanu i słabej pozycji
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miejscowych konferencji biskupów, tzn. konferencji kontynentalnych i narodowych.
Po drugie, niektóre struktury kościelne są wyraźnie przestarzałe. Mam na myśli
celibat, niedopuszczanie kobiet do kapłaństwa, nieuwzględnianie tzw. świeckich
jako osób pełniących kierownicze pozycje w Kościele, autorytarne rozprawienie
się z "teologią wyzwolenia" z Ameryki Łacińskiej przez obecnego papieża i
kardynała Ratzingera. To są najważniejsze punkty.
- Niektórzy biskupi twierdzą, że zwolennicy inicjatywy " M y j e s t e ś m y
Kościołem", którą pan bardzo popiera, występują przeciw dogmatowi o
nieomylności papieża.
- Uważam, że w stosunku do dogmatu o nieomylności papieskiej, jak i w stosunku
do wszystkich dogmatów, które powstały w ciągu 2 0 0 0 lat, powinniśmy
postępować podobnie, jak dziś postępujemy z literaturą, z książkami, które
powstały przed wiekami. Dzięki systemowi powszechnej edukacji w Europie
nauczyliśmy się mieć pewien dystans wobec książek. Jeśli bierzemy jakiś wolumin
do ręki i zaczynamy go czytać, to nie jesteśmy gotowi przyjmować za dobrą
monetę wszystkiego, co nam opowiada autor. Takie nastawienie musi w tym
samym stopniu dotyczyć Pisma Świętego. To znaczy, że powinniśmy pozwolić
wyrażać własne myśli, wątpliwości, rozważania zwykłym wierzącym, teologom,
biskupom, każdemu, kto się dobrze czuje w Kościele. Musi zostać otwarty proces
dyskusji i interpretacji. I temu właśnie przeszkadza się ze wszystkich sił. Kościół
katolicki nie składa się z prostych chłopów w dżungli czy w wysokich górach
Meksyku, ale należą do niego też wykształceni i inteligentni naukowcy i literaci.
Wszyscy oni szanują tę religię i się do niej przyznają. Nie wolno im zabronić
głosić własnych myśli i jeśli papież mówi tu, że "ja jestem jedynym, który
autorytatywnie rozstrzyga, co jest a co nie jest treścią wiary", to jest to ogromne
uroszczenie. Nie jest ono usprawiedliwione ani przez Biblię, ani przez tradycję.
-Jest pan również znanym krytykiem katolickiej etyki seksualnej. Dlaczego?
- Co się tyczy oficjalnej nauki Kościoła katolickiego w sprawie ludzkiego życia
płciowego, to jest ona, mówię to z zupełnym przekonaniem jako teoretyk religii,
najsurowszą, najtwardszą i najbardziej negatywną doktryną odnoszącą się do
seksualności, jaka kiedykolwiek istniała w historii ludzkości. W pełni została ona
podtrzymana również dzisiaj, mianowicie w wydanym w 1993 r. Katechizmie
Kościoła Katolickiego. Jeśli ta patriarchalna i autorytarna mentalność utrzyma
się dalej, to Kościół katolicki stanie się - przynajmniej w krajach uprzemysłowionych
- sektą. A tego przecież nie chcemy.
- Jak ocenia pan obecną sytuację Kościoła w Austrii?
- Pomówmy o roku 1995. Dla Kościoła katolickiego w Austrii był to rok niemal
teatralny. Prasa prześcigała się w informowaniu o Kościele, tytuły goniły
za t y t u ł a m i . Z a c z ę ł o się w s z y s t k o od afery k a r d y n a ł a G r o e r a , o b e c n i e
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emerytowanego, któremu publicznie zarzucono, że molestował chłopców. On
nigdy nie ustosunkował się do tego zarzutu, tzn. nigdy nie powiedział "nie zrobiłem
tego" i to zachowanie było wręcz haniebne.
Aby zrozumieć obecną sytuację trzeba jednak wrócić do przeszłości, a
więc przyjrzeć się nominacjom biskupim ostatnich lat. Nominacjom dokonanym
przez Watykan, z wyraźną aprobatą, a nawet wolą papieża. Pierwszą taką
nominacją był wybór Groera i szybko się okazało, jak to była nieszczęśliwa
nominacja. Ledwie to nastąpiło, mianowano następnego duchownego na biskupa
pomocniczego Wiednia - niejakiego doktora Krenna. Nie pozostawił on żadnych
wątpliwości co do tego, że jest zdecydowanie konserwatywnym teologiem. To
też było za mało. Nastąpiły dalsze nominacje, które za każdym razem napotykały
na coraz silniejszy opór i oburzenie ze strony wiernych. Chcę podkreślić: to nie
kręgi bezbożników oburzały się na te nominacje, ale praktykujący katolicy,
regularnie uczęszczający na msze. To oni poczuli się ogłupieni. Taka sytuacja
stała się przyczyną powstania atmosfery konfrontacji wAustrii. Z kraju zaspanego
i spokojnego katolicyzmu Austria przekształciła się w ciągu kilku lat w kraj
katolicyzmu żywego, wręcz gorączkowego. Kulminacja przemian nastąpiła w
okresie Wielkanocy 1995 roku, kiedy to powstał ruch "Jesteśmy Kościołem".
- Jak wygląda liczbowo poparcie dla inicjatywy "My jesteśmy Kościołem"
wAustrii?
- Moim zdaniem konserwatywny episkopat, któremu nadaje kierunek cztery, pięć
osobowości, może liczyć maksymalnie na poparcie 5 proc. katolików. Mamy około
1.3 min. praktykujących katolików, można więc łatwo policzyć, ilu z nich popiera
konserwatywnych biskupów. Reszta, całe 95 proc. albo pozostaje wobec nich
neutralna, albo też się im sprzeciwia. Trzeba to wiedzieć, aby zrozumieć tutejszą
sytuację. Nie można się więc dziwić, że w związku z aferą Groera, z kręgów
zaangażowanych i inteligentnych katolików wyszli ci, którzy zaangażowali się w
akcję zbierania podpisów w referendum. Osiągnęli oni nieprawdopodobny sukces
i otrzymali 500 tys. podpisów. Z postulatami referendum natychmiast się w pełni
utożsamiłem, bo są one dla mnie oczywiste.
- Jak widzi pan przyszłość Kościoła katolickiego?
- Przyszłość Kościoła katolickiego widzę w małych grupach, tzw. wspólnotach
bazowych, jeśli chcemy posłużyć się tym hasłem. A więc nie w ogromnych
parafiach miejskich, liczących 12-15 tys. osób, które tylko nominalnie są
zarejstrowane jako członkowie Kościoła (u nas mówimy o nich jako o martwych
duszach, chrześcijanach pozornych), ale w żywych wspólnotach, gdzie każdy
każdego zna. Tam właśnie jest miejsce na realizowanie aktywności, które są
gdzie indziej w społeczeństwie zaniedbywane. Tzn. może być wspólnota kilkuset,
może dwóch, trzech tysięcy osób, które się znają i razem działają. Widzimy to w
Austrii, np. jeśli jakaś parafia jest żywa, to można być pewnym, że udzieliła ona
schronienia uchodźcom z Bośni. I drugi punkt - dotyczący przyszłości Kościoła polega na tym, aby w centrum jego posłania był etos chrześcijański, czyli: "to, co
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uczyniliście n a j m n i e j s z e m u z moich braci, m n i e ś c i e uczynili". C h o d z i o
chrześcijański caritas. Tam jest przyszłość. I tam się zadecyduje, czy Kościół
katolicki i wszystkie kościoły okażą się użytecznym członkiem społeczeństwa
światowego. Chciałbym, aby struktury kościelne stały się skromniejsze, pałace
arcybiskupów stały się muzeami, aby biskupi byli bliżej ludzi, skromniej mieszkali,
mniej mówili i więcej się modlili, mniej mówili i więcej działali. Mamy dobry przykład,
mamy biskupa Gaillot z Francji, który także został usunięty przez Watykan. Żyje
on razem z osobami znajdującymi się na skraju społeczeństwa. To właśnie model
biskupa, jakiego oczekuję.
- Dla chrześcijaństwa z a w s z e wielkie z n a c z e n i e miało p o d k r e ś l a n i e
grzeszności i potrzeby zbawienia człowieka. Kościół był przede wszystkim
instytucją dającą zbawienie. Co pan sądzi o tej roli Kościoła?
- W ostatnim czasie, kiedy zajmowałem się ascezą moralną pierwszych wieków
Kościoła katolickiego, napisałem książkę o powstaniu życia zakonnego. Pytałem
się, d l a c z e g o a k c e n t o w a n i e g r z e s z n o ś c i i c i e r p i e n i a m u s i a ł o być na
chrześcijańskim zachodzie tak silne? Dlaczego najważniejszą ikoną zachodniego
chrześcijaństwa musiał być Ukrzyżowany, opływające krwią zwłoki? I dlaczego
w religiach azjatyckich główną ikoną, najważniejszym obrazem, jest medytujący
w spokoju człowiek, bez żadnych ran i krwi? Nie mogę dać na to pytanie
jednoznacznej odpowiedzi, bo procesy powstania tych symboli były bardzo długie
i skomplikowane. W końcu działo się to przed dwoma tysiącami lat, wiele zaważył
tu przypadek. Jedno chcę powiedzieć: w przyszłym chrześcijaństwie powstanie
konieczność wycofania z pierwszego planu obrazu Ukrzyżowanego i wysunięcia
na jego miejsce ikony Zmartwychwstałego. Powiem, dlaczego tak musi być: z
powodu Auschwitz. Auschwitz było dla mnie - jako dla teologa, świadka tych
wydarzeń i filozofa - tym właśnie punktem, obok którego nie można przejść
obojętnie i który, jeśli uprawia się filozofię, jeśli mówi się o przyszłości ludzkości,
nie może być pominięty. To musi być przedmiot nieustannej refleksji. A antysemici,
których zawsze mieliśmy i mamy, których tylu wyprodukowała Austria, nie widzieli
żadnej sprzeczności między nabożeństwem do Ukrzyżowanego Jezusa i
nienawiścią do Żydów. A u s c h w i t z miał d ł u g ą przeszłość, był od d a w n a
przygotowywany. To znaczy, że nienawiść do Żydów zawsze legitymizowała się
przez zarzut: wy Żydzi ukrzyżowaliście Jezusa. Z tego powodu będziemy musieli
się zastanowić, co dla nas oznacza ikona Ukrzyżowanego i jak powinniśmy
obchodzić się przyzwoicie z Krzyżem w przyszłości. Dlatego powiedziałem, że
Krzyż należy wycofać z pierwszego planu na rzecz Zmartwychwstania.
Także pytanie o winę, grzech, spowiedź nie ma dla mnie takiego znaczenia,
bo to tak, jakbym się pytał: "czy się onanizowałem czy nie, czy miałem stosunek
z kobietą czy nie?". To są drobiazgi, banalności, którymi nie powinien sobie
zaprzątać głowy żaden poważny człowiek. Pierwsze pytanie o grzech, winę,
spowiedź, pokutę dla całego Kościoła brzmi bowiem: jak mogło dojść do tego, że
w cywilizowanym kraju doszli do władzy ludzie, którzy chcieli jedynie zgładzić
Żydów? To jest punkt w którym grzech, wina, spowiedź i pokuta zyskują sens.
Dopiero z takiego podejścia można wyciągnąć wnioski. Znaczyłoby to, że światowa
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Rada Kościoła i Watykan powinny już dawno - z czystej przyzwoitości - powiedzieć,
że chrześcijanom tylko wtedy wolno czynić użytek z Biblii Żydów, jeśli pozwolą
na to rabini. Poza tym zarówno Watykan jak i światowa Rada Kościołów już dawno
powinny ustanowić komisje, które zbadają Nowy Testament i Ewangelie pod kątem
takich zdań i sformułowań, które muszą razić Żydów. To wszystko się nie stało.
To znaczy, że mamy przed sobą mnóstwo zadań pilniejszych niż nudne pytanie
o seksualność i jej moralność.
- Kościół uważa nadal, że jest w posiadaniu pełni Prawdy i że inne religie
mają tylko niektóre elementy tej Prawdy. Co pan o tym sądzi?
- W Kościele Rzymskim panuje od kilkuset lat przekonanie, że jesteśmy najlepsi.
To jest tzw. roszczenie do absolutności. Sam je reprezentowałem jeszcze przed
dwudziestu, trzydziestu laty. Też wierzyłem, że najdalej są poganie, potem
muzułmanie, żydzi, protestanci i wreszcie na samym szczycie katolicy. Obecnie
uważam to za arogancję, która nie ma nic wspólnego z miłością i posłaniem
Jezusa Chrystusa. Powiedziałbym, że Watykan powinien uznać się za równego
członka w Światowej Radzie Kościołów i powiedzieć: "jesteśmy wszyscy równi,
wszyscy usiłujemy głosić naukę Chrytusa", a nie "jesteśmy najlepsi". To wszystko
są głupoty, które powstały ze względów polityczno-mocarstwowych i można o
nich zapomnieć. Tzw. absolutność i wyłączność chrześcijaństwa zostały
zdezawuowane. Same się zdezawuowały wskutek wydarzeń II wojny światowej.
Nie mamy żadnego powodu, aby się wynosić nad innych. Powinniśmy wpasować
się w inne struktury religijne, być skromni, uczyć się od innych.
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W teologii katolickiej, w całym Kościele katolickim w
krajach obszaru niemiecko- oraz anglojęzycznego, pozwalano
na sytuację, w której przez całe dziesięciolecia wolno było
głosić idee heretyckie. Ten proces się rozszerzał i ostatecznie
doprowadził do przemiany świadomości wielu chrześcijan.
Musiał przyjść czas, kiedy ilość tego typu poglądów wzrosła
tak bardzo, że zaczęto je wprost artykułować.

JEZUS WOLI POSŁUSZEŃSTWO NIŻ OPOZYCJĘ
(wywiad z biskupem Salzburga, Andreasem Launem)

- Organizatorzy i n i c j a t y w y " J e s t e ś m y K o ś c i o ł e m " t w i e r d z ą , że realizują
jedynie idee S o b o r u W a t y k a ń s k i e g o II, który uznał p o w s z e c h n e k a p ł a ń s t w o
w i e r n y c h i przyznał n o w e zadania ś w i e c k i m . Dlatego uważają oni, że w ich
postulatach przejawia się działanie Ducha Świętego, bo to oni r e p r e z e n t u j ą
w i ę k s z o ś c i ą p r a w d z i w y Lud Boży. Co ksiądz biskup s ą d z i o t a k i e j
argumentacji?
- Chodzi tu o rozstrzygającą kwestię, a mianowicie: czy ludzie organizujący
referendum kościelne znajdują się jeszcze obiektywnie w obrębie Kościoła
katolickiego a tym samym Soboru Watykańskiego, czy już nie. Na to pytanie
odpowiadam w sposób jednoznaczny: nie. Przyjmują oni bowiem zupełnie
fałszywy, prymitywny obraz Kościoła. Faktycznie zaprzeczają istnieniu różnych
charyzmatów i urzędów w Kościele. Jeśli ci ludzie mówią: "jesteśmy Kościołem"
to nie zaneguje tego żaden biskup. Natomiast oni z kolei zachowują się tak,
j a k b y do Kościoła nie należeli biskupi. P r a w d o p o d o b n i e na taki zarzut
odpowiedzieliby: "Ależ skąd, biskupi należą do Kościoła". Zapominają jednak i
nie chcą tego uznać, że biskupom powierzono zadanie szczególne. Jakie to
zadanie? Tu mamy odpowiedzi, jakich udzielił Sobór Watykański II. Wystarczy
tylko przeczytać konstytucję "Lumen gentium". Widać, że biskupom przysługują
charyzmaty przewodnictwa i nauczania. Zaprzeczają temu faktowi inicjatorzy
referendum i tym samym sami stopniowo odłączają się od Kościoła.
• Jednak osoby należące do i n i c j a t y w y t w i e r d z ą , że nie domagają się zmian
d o g m a t ó w , a jedynie reformy z e w n ę t r z n y c h struktur k o ś c i e l n y c h , zbliżenia
Kościoła do ludzi. Chcą zniesienia tych e l e m e n t ó w w t r a d y c j i K o ś c i o ł a o b o w i ą z k u c e l i b a t u , zakazu k a p ł a ń s t w a kobiet, zakazu używania środków
antykoncepcyjnych - które ich zdaniem o d p y c h a j ą człowieka w s p ó ł c z e s n e g o
od religii.
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- To referendum kościelne zawiera trzy rodzaje postulatów. Do kategorii pierwszej
należą te postulaty, o których można dyskutować. Jest to choćby kwestia, jak
najlepiej mianować biskupów. Z historii wiemy, że były p e w n e s p o s o b y
mianowania biskupów, np. wAustrii robił to cesarz, w innych państwach - książęta.
Trzeba pamiętać, z jak wielkim trudem Kościół wywalczył sobie wolność i swobodę
samodzielnego mianowania biskupów. Teraz mówi się, że może to trzeba zmienić,
że istnieją lepsze sposoby. Dobrze, że o tym można rozmawiać. Ale jeśli chce
się to robić, trzeba postępować bardzo ostrożnie, z ogromną wiedzą na temat
historii. Najważniejszą kwestią jest wówczas pytanie, jak to robić najlepiej.
Wówczas odpowiedź, że trzeba to robić demokratycznie, o czym tyle mówią
organizatorzy inicjatywy "Jesteśmy Kościołem", wydaje się dziecinna. Demokracja
ma swoje zalety i wady. Trzeba się pytać, kto ma głosować, kto ma decydować,
kto jest kompetentny. Tym niemniej sprawa mianowania biskupów jest kwestią
do dyskusji, podobnie jak drugi postulat dotyczący celibatu. Oczywiście jest to
coś, o czym można dyskutować. Nikt nie powie, że jest to dogmat. Obowiązek
celibatu mógłby też wyglądać inaczej, ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście trzeba
i powinno się celibat reformować? W obu tych przypadkach, jeśli chodzi o
mianowanie biskupów i celibat, dyskusja jest uprawniona.
Druga kategoria obejmuje np. sprawę kapłaństwa kobiet. Tu po prostu
muszę wyraźnie powiedzieć: nie jest prawdą twierdzenie, że to nie jest kwestia
dogmatyczna. Ukazały się poświęcone temu tematowi obszerne prace historyków
teologii, które pokazują, jak kwestia ta przewija się przez całe dzieje Kościoła.
Sądzę, że brak zgody na kapłaństwo kobiet jest wręcz czymś koniecznym, jeśli
patrzymy uważnie na tradycję nauczania kościelnego. W tej sprawie mamy np.
jeszcze decyzję soboru w Nicei, a więc bardzo wczesną, gdzie mówiło się, że
diakonisy, a więc kobiety zwane diakonami, należą do laikatu a nie do kleru, bo
brakuje im nałożenia rąk. Pokazuje to, że nawet w tym wczesnym okresie dziejów
Kościoła i istnienia chrześcijańskiej świadomości kobietom-diakonisom nie wolno
było udzielać święceń. Jest to zatem kwestia dogmatyczna i co więcej, została
ona też teologicznie rozstrzygnięta, a jeśli chodzi o urząd nauczycielski, to są
wyraźne wskazania i wypowiedzi, także obecnego papieża, że inaczej tej sprawy
rozstrzygać nie wolno. To była druga kategoria kwestii referendalnej.
Do trzeciej zaliczamy postulaty, o których zupełnie nie wiem, co powiedzieć.
To w r ę c z ż a ł o s n e : co można niby p o w i e d z i e ć o ż ą d a n i u p o z y t y w n e g o
przewartościowania seksualności albo o domaganiu się, aby Kościół nie "groził"
ludziom? Jeśli używamy słowa "grozić", to jest to w języku niemieckim totalne
nieporozumienie. Kościół ostrzega. Ostrzeganie nie czyni nieprzyjaciela, groźby
natomiast rodzą wrogość. Jezus ostrzega, a nie grozi. Ostrzega ludzi przed
niebezpieczeństwem, które realnie istnieje. Jeśli robi się więc referendum w
sprawie tych dwóch punktów, to coś musi się nie zgadzać. Po pierwsze trzeba
przyjąć, że ktoś źle przedstawia seksualność, albo że ktoś innym grozi. Pytanie:
kogo mieli na myśli organizatorzy referendum kościelnego? Chciałbym to pytanie
tak postawić: kogo mieli na myśli? Czy chodziło im o biskupów, czy o papieża,
czy o zwykłego, przeciętnego księdza? A teraz proszę, niech wykażą na podstawie
zebranych świadectw, że większość księży wAustrii grozi ludziom piekłem. Wręcz
przeciwnie: nikt nie mówi o piekle. Być może poza jakimiś rzadkimi wyjątkami.
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A jeśli chodzi o Urząd Nauczycielski, to niech przedstawią chociaż jednego
biskupa, jeden dokument, w którym mówi się za dużo o piekle. Wręcz przeciwnie,
uważam, że mówi się o tym za mało. Mówi się o tym mniej niż w Biblii czy Nowym
Testamencie.
To samo odnosi się do seksualności. Jeśli inicjatorzy "Jesteśmy Kościołem"
mówią, że Urząd Nauczycielski nie ma racji, to powinni chociaż sięgnąć po
wspaniałe teksty Jana Pawła II, przestudiować je i wykazać, gdzie znajduje się
tam "negatywne wartościowanie seksualności". To po prostu nieprawda. Jeszcze
jedna rzecz, która mnie wręcz oburza. Inicjatorzy referendum twierdzą że Kościół
nie powinien stawiać na równi potępienia aborcji i p o t ę p i e n i a ś r o d k ó w
antykoncepcyjnych. Spotkałem jednego z prominentnych inicjatorów referendum
i poprosiłem, aby wskazał, chociaż jednego teologa, jednego biskupa, który by
powiedział, że aborcja jest równym złem jak środki antykoncepcyjne.
Odpowiedział, że nie zna nikogo takiego. Papież mówi wyraźnie, że to nie to
samo. Dlatego widzę w tym, co robią organizatorzy r e f e r e n d u m tyle
niesprawiedliwości, tyle niesłusznych podejrzeń i oskarżeń, szkody dla Kościoła.
Wskutek ich akcji ludzie będą mieli tylko więcej przesądów.
- Ksiądz b i s k u p m ó w i o b ł ę d n y m r o z u m i e n i u K o ś c i o ł a ze s t r o n y
organizatorów referendum. Ale to przecież nie są ludzie nie znający Kościoła:
to teologowie, księża, nauczyciele religii. Jak to możliwe, że aż tyle osób, w
kraju tradycyjnie katolickim, nagle przestaje rozumieć sens nauczania
Kościoła?
- Dlaczego te wszystkie nieporozumienia w ogóle się zdarzają? Moja odpowiedź
brzmi: w teologii katolickiej, w całym Kościele katolickim w krajach obszaru
niemiecko- oraz anglojęzycznego, pozwalano na sytuację, w której przez całe
dziesięciolecia wolno było głosić idee heretyckie. Ten proces się rozszerzał i
ostatecznie doprowadził do przemiany świadomości wielu chrześcijan. Musiał
przyjść czas, kiedy ilość tego typu poglądów wzrosła tak bardzo, że zaczęto je
wprost artykułować. Musiała się w końcu uwidocznić opozycja w stosunku do
biskupów i papieża. Dla mnie wielkim rozczarowaniem jest fakt, że mimo ogromnej
słabości intelektualnej, którą widać za postulatami referendum, zdobyły one
poparcie niektórych prominentnych teologów. Nie rozumiem tego.
Sadzę, że to także wynik słabości autorytetów. Przez całe dziesięciolecia
mówiło się: trzeba być tolerancyjnym, trzeba dopuszczać do głosu również
przeciwną opinię. Ale wskutek tego pozwolono głosić poglądy, które pozostają w
sprzeczności z nauką Kościoła. Dziś zbieramy owoce tej pasywności. Tak samo
było z reformacją. Wiemy już dzisiaj dokładnie, że jedną z przyczyn, dla których
reformacja Lutra mogła doprowadzić tak szybko do rozłamu, było milczenie i
pasywność biskupów. Teraz trzeba postępować jednak z wielką ostrożnością,
nie wolno dokonywać jakiegoś dramatycznego zwrotu kursu. Trzeba natomiast
na powrót odkryć pytanie o prawdę i zgodnie z tym działać. Jeśli mówię o
ponownym odkryciu tego pytania, to mam na myśli następujące zjawisko: u nas
nikt już nie chce mówić o prawdzie w teologii. To od razu wzbudza sprzeciw. Jak
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możesz rościć sobie prawo do prawdy, jak możesz sądzić, że coś jest prawdą padają pytania. W ten sposób jednak wkracza relatywizm, a prawda jako taka
relatywizuje się. To oznacza katastrofę dla Kościoła.
Już przed wielu laty filozof katolicki Dietrich von Hildebrand napisał książkę
"Koń trojański w Państwie Bożym". Jedną z głównych jej tez było twierdzenie, że
dla Kościoła prawda jest czymś nieodzownym i że jeśli pytanie o prawdę zostanie
wyeliminowane, to doprowadzi to do straszliwego wstrząsu. I tak się stało. Tylko,
że ci ludzie, którzy relatywizują prawdę Kościoła, sami twierdzą, że mają prawdę.
Jedyna różnica polega na tym, że ich prawda jest inna.
- A jednak w tej kwestii opinie wśród biskupów zdają się być podzielone.
Nie tak dawno kardynał Kónig powiedział w wywiadzie, że prawdę można
znaleźć we wszystkich religiach i żadna nie powinna sobie rościć prawa do
wyższości.
- Nie wierzę, aby kardynał Kónig mógł powiedzieć, że wszystkie wielkie religie są
prawdziwe. To jakieś nieporozumienie. Ta kwestia jednak wciąż powraca i jest
niezwykle istotna. To oczywiste, że Ewangelia domaga się, aby była tylko jedna
prawda - mianowicie prawda Jezusa Chrystusa. I oczywiście Ewangelia utrzymuje,
a wraz z nią Kościół katolicki, że obowiązkiem człowieka jest - jeśli tę prawdę
rozpozna w wierze - iść za nią i być jej posłusznym. Celem Kościoła jest, aby
wszyscy ludzie zostali katolikami. To natomiast, co Kościół katolicki powiedział
niezwykle jasno w czasie Soboru Watykańskiego II, to stwierdzenie, że nikt za
pośrednictwem przemocy nie może być zmuszony do wstąpienia do Kościoła
katolickiego. A po drugie Kościół uznał to, co jest dobrego w innych religiach np.
w będącym blisko nas judaizmie, albo w protestantyzmie czy w prawosławiu.
Uznał to, co jest po prostu dobre w człowieku.
Ale to w żadnym razie nie może oznaczać osłabienia c u d o w n e g o ,
niezwykłego roszczenia Chrystusa. Nie wolno mówić, że Chrystus, Budda,
Mahomet mają taką samą rację. To oznacza koniec chrześcijaństwa. Bo albo
Chrystus jest Synem Boga i tylko wtedy chrześcijaństwo ma sens, albo nie. Nie
można uczynić chrześcijaństwa czymś tanim. To roszczenie chrześcijaństwa
zostało także wyrażone w dokumentach Soboru Watykańskiego II w "Dignitatis
Humanae", w "Lumen Gentium", w późniejszych encyklikach papieskich.
- Osoby popierające obecny ruch protestu w Austrii twierdzą, że Kościół
musi iść z duchem czasu, inaczej straci wyznawców a tym samym szansę
oddziaływania na świat.
- Mogę tu zacytować pewne zdanie: "Wyjść za mąż za ducha czasów, to szybko
zostać wdową". Taka jest odpowiedź. Kościół musi naturalnie przyglądać się
znakom czasów. Ale zwracać na nie uwagę jest zupełnie czymś innym od ulegania
duchowi czasów. Znakiem czasów może być zarówno coś pozytywnego, jak i
negatywnego. Np. coś, o czym powiem: w tym kierunku musimy iść. Weźmy
choćby proklamację praw człowieka - była ona znakiem czasów i mogliśmy też
powiedzieć, że wyrasta ona z istoty chrześcijaństwa. Mogliśmy zaakceptować jej
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język, dopasować się do tego języka. Wprawdzie, co do samej rzeczy, mieliśmy
już wcześniej pojęcie prawa natury, ale to nie szkodzi. Język nie jest problemem,
mogliśmy pójść w tym kierunku. Weźmy jednak pod uwagę inny przypadek.
Rasizm, narodowy socjalizm, nacjonalizm, komunizm też były znakami czasów.
W stosunku do nich potrzebna była tylko jedna postawa: opór. Były to negatywne
znaki czasu. Argument o potrzebie dostosowywania się do znaków czasu jest
powierzchniowy i niebezpieczny. Być może w niektórych przypadkach powinniśmy
iść z duchem czasu, ale w innych sprawach naszym obowiązkiem jest kroczyć
przeciw czasowi. I jeśli przyjrzymy się, o co chodzi w referendum, to używanie
argumentu "czasowego" jest absurdem. Każda kwestia tam poruszona ma inną
naturę i na każde pytanie mamy inną, wyważoną odpowiedź.
- Organizatorzy referendum zarzucają niektórym biskupom nietolerancję.
Twierdzą, że wśród hierarchów nie ma ducha dialogu.
- Trzeba powiedzieć najpierw, że organizatorzy referendum wcale nie są
tolerancyjni; oni są wręcz nietolerancyjni wobec osób myślących inaczej wyszydzają ich i kpią z nich. Mówią o nich, że są ograniczeni, albo mają twarde
serce. Dowodem jest choćby treść piątego postulatu, gdzie o każdym, kto ma
inne zdanie mówi się jako o osobie bez serca. Tak więc skoro rozważamy sprawę
tolerancji, to w pierwszej mierze brak tolerancji wyróżnia inicjatorów. Oni mówią:
"dopuszczamy taką możliwość, że papież i biskupi mają inną opinię niż nasza",
tylko od razu te opinie dezawuują.
- Zdaniem organizatorów referendum obecne struktury kościelne są
przestarzałe i blokują pojawienie się Nowiny Radości. Co więcej, występują
też przeciw niektórym praktykom kościelnym, jak asceza czy umartwienie.
- Jeśli ktoś mówi tylko o radosnej nowinie, to odpowiedziałbym słowami
francuskiego filozofa Henri Bergsona, który mówi o "okropnych uproszczeniach".
Czy nie czytali oni Ewangelii? Tam, gdzie Chrystus mówi o potrzebie naśladowania
go na Krzyżu? I o tym, że trzeba wziąć krzyż na siebie? I o tych wszystkich
rzeczach, które należądo tej części posłania? Tak mówić o chrześcijaństwie - że
jest to rześki optymizm, gdzie wszystko jest piękne, miłe i przyjemne - to po
prostu pomijać rzeczywistość. Cała historia pokazuje, że ludzie, którzy dokonali
czegokolwiek w Kościele, zawsze brali na siebie krzyż. Dlatego takiego mówienia
o Radosnej Nowinie w ogóle nie rozumiem. Podobnie jak nie rozumiem negacji
ze strony "referendystów" faktu, że człowiek nie jest po prostu dobry. Każdy z
nas widzi w sobie opór grzechu przeciw Ewangelii. Nie jest nam łatwo żyć w
zgodzie z Ewangelią, przezwyciężać wewnętrzne pobudki, impulsy, bodźce. Tylko
ten, kto sam wyrzeka się siebie, zdobywa swe życie - mówi Chrystus. Gdzie u
tych optymistów pozostaje ta wieść o konieczności negacji siebie - co jest tak
przykre. Paweł też mówi przecież o "obumieraniu". A więc moim zdaniem jest to
całkowite uproszczenie zachowywać się tak, jakby tego wszystkiego nie było.
Można z tym przesadzić, ale ze wszystkim można przesadzić. I jeśli ktoś to neguje,
to znaczy, że nie próbował żyć jak chrześcijanin.
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- Skala protestów z pewnością nie byłaby tak wielka, gdyby nie fakt, że ich
organizatorzy mogli liczyć na poparcie mediów. Dlaczego Kościół nie potrafił
znaleźć dla siebie miejsca w mediach? Dlaczego większość dziennikarzy
była przeciw niemu?
- Naturalnie, można powiedzieć, że prasie zależy na wysokich nakładach, a tam
gdzie jest spór łatwiej napisać ciekawą informację. Ale prasa nie tylko informowała
- ona wprost popierała referendum. Pokazuje to także, że Kościół w zbyt małym
stopniu obecny jest w mediach. Tzn. została wykształcona zbyt mała liczba
dziennikarzy, którzy wywodziliby się z Kościoła, pracowali w mediach i mogli
dzięki temu obiektywnie relacjonować te sprawy. W żadnym razie nie chcemy
dziennikarzy, którzy relacjonują w sposób dworski i piszą o Kościele same dobre
rzeczy. Nie o to chodzi. Chodzi o obiektywizm, aby odbiorca informacji mógł
dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste problemy. Poza tym nie można nie zauważyć,
że u nas w mediach na kierowniczych stanowiskach jest bardzo wielu jawnych
wrogów Kościoła.
- Koronnym dowodem braku wrażliwości przedstawicieli Kościoła jest ich
postawa wobec sprawy komunii dla osób rozwiedzionych i ponownie
zamężnych - twierdzą zwolennicy referendum. Dlaczego Kościół nie chce
się zgodzić, aby udzielać komunii chrześcijanom, którzy żyją w nowym,
dobrym związku? Zresztą niektórzy teologowie, jak np. Paul Zulehner,
doradca episkopatu biskupów Europy, otwarcie twierdzą, że to prywatne
sumienie rozstrzyga o tym, czy można przystępować do komunii.
- Odpowiem na dwa sposoby. Po pierwsze w przypadku komunii chodzi o
największą albo jedną z największych tajemnic naszej wiary. I także małżeństwa
nie należy pojmować tylko jako naturalnej wspólnoty, ale jako tajemnicę w jej
ostateczności przed Bogiem, czego nie można zrozumieć, jeśli nie myśli się w
sposób teologiczny. Dlatego sądzę, że powiązanie między Eucharystią a
małżeństwem jest czymś niezwykle głębokim, tajemniczym, czego nie można
załatwić odwoływaniem się do praktyki. Jeśli przysłuchuję się temu, co mówi Jan
Paweł II, że kto znalazł się w takiej sytuacji - osoby rozwiedzionej i ponownie
zamężnej - nie powinien iść do komunii, to traktuję jego pouczenie jako słowa
przedstawiciela Boga, któremu wierzę. On obejmuje jakby obydwie te tajemnice
i jego pouczeniu mogę się jedynie poddać.
Po drugie, mam doświadczenie z ludźmi, którzy znajdowali się w takiej
sytuacji i których niemożność przystępowania do komunii nie tylko nie odepchnęła
od Kościoła, ale właśnie przez to cierpienie faktycznie zbliżyli się do Boga i
Kościoła. Bo sens komunii, communio, wspólnoty z Chrystusem, jest spełniony
w większym stopniu przez tego, kto żyje w posłuszeństwie, niż przez tego, kto
przechodzi do opozycji. Przedstawię to obrazowo: ktoś umiera, przychodzi na
sąd i Jezus pyta się go: dlaczego nie chodziłeś do komunii?A on odpowie: Panie,
Twój zastępca, tak mi powiedział, a ja byłem mu posłuszny z miłości do Ciebie.
Wtedy Jezus z pewnością mu odpowie: bądź błogosławiony, wejdź do Królestwa
na miejsce, które przygotowałem dla ciebie. Chcę przez to powiedzieć, że u Boga
liczy się zachowanie posłuszeństwa w wierze, a nie opozycja.
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Poza Kościołem istnieją środowiska, które propagują
liberalizm, wolność absolutną jednostki, jej zupełną swobodę.
Ich przedstawiciele chcą, aby Kościół też się taki stał. Tylko,
że Kościół nie jest wyłącznie wspólnotą wolności, ale też
prawdy. Na tym polega teraz nasz trud, aby to wszystko
współczesnemu człowiekowi powiedzieć i przywrócić go znów
do wiary. Sądzę, że także w Polsce będą podobne problemy,
jak u nas. Można jednak, jeśli dokładnie obserwuje się sytuację
u nas czy w Niemczech, uniknąć niektórych błędów.

DIALOG JEST RZECZĄ PRZYJEMNĄ, ALE PRAWDA
PRZYJEMNIEJSZĄ
(rozmowa z biskupem Sankt Pólten, Kurtem Krennem)

- Organizatorzy inicjatywy "My jesteśmy Kościołem" twierdzą, że Sobór
Watykański II uznał prawo wiernych do decydowania o kształcie całego
Kościoła.
- Drugi Sobór Watykański mówi całkiem wyraźnie o Kościele Chrystusa, ale
definiuje ten Kościół jako zupełnie konkretny Kościół z jasno określoną hierarchią,
na czele której stoi papież i do której należy kolegium biskupów. Jest to jakościowo
zupełnie coś innego niż tylko vox populi. I dlatego takie porównanie jest
teologicznie zupełnie fałszywe. Dziś jednak można robić wszystko, powoływać
się na Sobór, mówić o duchu soborowym, ale już nie o jego literze i wtedy można
czuć się uprawnionym do wprowadzenia każdej zmiany.
Trzeba jasno powiedzieć, że w Kościele mamy do czynienia z różnego
rodzaju odpowiedzialnością. Najwyższą ma papież, potem biskupi w swoich
diecezjach. Nie da się tego sprowadzić do haseł referendum. Jeśli zresztą już
mówimy o reprezentowaniu Ludu Bożego, to inicjatorzy mają tylko poparcie 8
procent katolików austriackich. Ale ich podpisy nie oznaczają jeszcze mandatu
do reprezentowania. Oni jedynie przedstawili wniosek, ale nie otrzymali mandatu,
nawet od tych 8 procent.
Taki jest jednak rozwój: na początku są nieszkodliwe słowa, mówi się, że
to wszystko z miłości, z przyjaźni do Kościoła, ale pod tymi pacyfistycznymi hasłami
chce się ukryć, że faktycznie chodzi o inny Kościół, nowy Kościół, który nie jest
Kościołem Chrystusa. Musimy to jasno powiedzieć, bo każda niejasność może
przysporzyć dalszych szkód.
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- Ksiądz biskup twierdzi, że hasła zwolenników liberalizacji oznaczają
zerwanie z Kościołem. Oni jednak mówią, że poruszają jedynie kwestię
struktury zewnętrznej, a nie sprawę dogmatów.
- Jeśli domagam się nowego przewartościowania seksualności, etyki seksualnej,
to jest to kwestia wiary i nauki moralności. To nie jest takie proste, że są to
sprawy uboczne, bez znaczenia. Tak samo jak prymat papieski jest kwestią
dogmatyczną, właściwie decydującą w całym porządku Kościoła. Jeśli papieżowi
przysługuje prawo mianowania biskupów, to każde naruszenie tej władzy dotyka
porządku Kościoła i wiary. Tak samo jest w przypadku komunii dla rozwiedzionych
i ponownie zamężnych. Dlatego taki postulat referendum jest wymierzony przeciw
samemu nakazowi Chrystusa, który mówi o nierozerwalności małżeństwa i dlatego
nie może być przez nas uznany. Chrystus mówi wyraźnie, że mężczyzna, który
porzuca swą żonę i poślubia inną, popełnia zdradę małżeńską. Nie możemy po
prostu uznać tych wszystkich słów Chrystusa za niemiarodajne. We wszystkich
postulatach referendum pojawia się bardzo wiele, wyrażonych explicite i implicte,
kwestii odnoszących się do wiary i moralności.
- Jak to się stało, że wśród organizatorów referendum jest tyle osób ściśle
związanych z Kościołem? Dlaczego to właśnie oni najostrzej krytykują tę
instytucję?
- Jest to problem funkcjonariuszy średniego szczebla w Kościele, a więc nie
biskupów i nie ludu. Trzeba ostrzec każdy kraj, aby nie z o s t a w i a ć tych
funkcjonariuszy samym sobie, nie mówiąc im, co mają robić. Jeśli chce się
dokładniej scharakteryzować obecną sytuację, to trzeba przyznać, że w ostatnich
dziesięcioleciach wyraźnie brakowało nauczania biskupów. Nie występowali oni
jako nauczyciele wiary, ale jako osoby umożliwiające integrację społeczeństwa.
Na dalszy plan wciąż schodził fakt, że Kościół jest wspólnotą wiary i że do Kościoła
należy się wtedy, gdy wyznaje się wiarę Kościoła. Dzisiaj wiele osób wyznaje to,
co im akurat przyjdzie do głowy, co sobie właśnie wymyślili i co im się spodoba.
W ostatnich 25-30 latach biskupi zapomnieli występować razem jako nauczyciele
wiary. I to jest to ciężkie zadanie, które przed nami obecnie staje.
Nie można myśleć, że wszystko da się wynegocjować. Musimy ludziom
znowu dawać świadectwo o prawdziwości wiary, a nie tylko negocjować i udawać,
że możemy ze wszystkiego uczynić kwestię dialogu. To nie ma sensu. Taka
metoda jest bowiem metodą prowadzącą do upadku Kościoła. Dialog to była
dobra idea, ale to nie jest żaden pomysł, który umożliwi dziś w Kościele obudzenie
nowego życia. Decydujące jest dziś, abyśmy określili te sprawy wychodząc od
wiary Kościoła, od Boga. To, co dziś przeżywamy, to nic innego jak kryzys pytania
o Boga. Ludzie m o g ą dziś mówić o Kościele i z n a j d o w a ć się daleko od
rzeczywistości Boga.
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Pomóż Towarzystwu Jezusowemu modlitwą.
Ogłoszenie płatne. Redakcja "Frondy" nie odpowiada za treść zamieszczanych materiałów reklamowych.

- A jednak nadal trudno zrozumieć źródła obecnych protestów w krajach
zachodnich. Uważa się zawsze, że chrześcijaństwo musi dbać o zachowanie
prawdy Objawienia i wierność Objawieniu było w historii tej religii zawsze
czymś najważniejszym. Nagle okazuje się, że coraz w i ę k s z e j liczbie
wyznawców jest obojętne, w co wierzy.
- Obserwujemy ogólny kryzys filozoficzny; relatywizm, historycyzm, autonomizm.
Wszystkie te "izmy", których jest dużo, ponownie dziś odżywają. Mamy do
czynienia z późnym renesansem Oświecenia. Oświecenia z XVIII wieku, kiedy to
mówiło się tyle o równowartości różnych przekonań religijnych. Wszystkie te błędy,
dawno już rozpoznane, są dziś na nowo rozpowszechniane i to w znacznie
prostszej postaci. Dzisiaj naucza się ich w mediach, które określając wartości
pełnią rolę jakby drugiego Urzędu Nauczycielskiego. W imieniu Kościoła występują
zatem ludzie, którzy mówią często rzeczy nie związane z naszą wiarą. Wszystko
to propaguje się w oparciu o wartości oświeceniowej filozofii XVIII wieku.
Poza Kościołem istnieją środowiska, które propagują liberalizm, wolność
absolutną jednostki, jej zupełną swobodę. Ich przedstawiciele chcą, aby Kościół
też się taki stał. Tylko, że Kościół nie jest wyłącznie wspólnotą wolności, ale też
prawdy. Na tym polega teraz nasz trud, aby to wszystko w s p ó ł c z e s n e m u
człowiekowi powiedzieć i przywrócić go znów do wiary. Sądzę, że także w Polsce
będą podobne problemy, jak u nas. Można jednak, jeśli dokładnie obserwuje się
sytuację u nas czy w Niemczech, uniknąć niektórych błędów.
- Czy Kościół może zachować swoją tożsamość, skoro coraz więcej ludzi
nie uznaje ani etyki, ani autorytetu kościelnego? Może właśnie należy
odrzucić wszystkie te elementy, które, jak twierdzą niektórzy postępowi
teologowie, są przestarzałe? Jeśli tak się nie stanie Kościół katolicki wyludni
się i stanie się sektą.
- Dotykamy tutaj słynnego aggiornamento ("udzisiejszenie" Kościoła - red.). Ma
ono zarówno dobre jak i złe znaczenie. Na Zachodzie przeżyliśmy skutki
aggiornamento. Teraz, kiedy mija już 30 lat od postulatu dostosowania się do
świata, widzimy tego owoce. Na początku wierzono, że jeśli Kościół dostosuje
się do nowych czasów, to kościoły się zapełnią, trzy razy więcej ludzi będzie
uczęszczać na niedzielne msze święte itd. Zapowiadano to wtedy jako ogromną
szansę. I co się stało w rzeczywistości? Znacznie mniej ludzi uczęszcza na msze
niedzielne, znacznie ograniczono liczbę praktyk religijnych, mamy mniej powołań
kapłańskich. Widzimy teraz owoce fałszywego aggiornamento.
Nie dajmy się zastraszyć - nie staniemy się sektą. Jeśli tylko rozpoznamy
prawdę Chrystusa, jeśli będziemy ją głosić i jej bronić. Nie staniemy się s e k t ą - t o
raczej ci, którzy nam grożą, znikną pewnego dnia. Jedyna rzecz bowiem jest
pewna: że dzisiejszy ruch, który się u nas pojawił, nie jest pod względm religijnym
produktywny. Tzn. ruch, który niczego od człowieka nie wymaga tylko wysuwa
żądania, nic religijnego nie może stworzyć. On nie przetrwa. Nawet jeśli jego
działacze będą jeszcze jakiś czas działać.

112

FRONDA DOŻYNKI 1996

- Ksiądz biskup mówi o dobrym i złym aggiornamento. Na czym polega
różnica między nimi?
- Dobre aggioramento polega na tym, aby się pytać, jak możemy dziś pomagać
c z ł o w i e k o w i lepiej z r o z u m i e ć prawdy wiary i w o l ę B o g a . To j e s t d o b r e
aggiornamento. O to codziennie, każdego dnia trzeba się starać. Aby mówić
językiem zrozumiałym, rozpoznawać sytuację człowieka, używać właściwego,
zrozumiałego języka. W tym przypadku podjęto wiele pozytywnych działań.
Fałszywe aggiornamento polega na tym, że człowiek sam staje się miarą
i to nawet nie sam człowiek, ile samotny podmiot, samo nagie uczucie, o którym
nic nie wiadomo. Nikt nie określa, co jest prawdą, mówi się, że każdy ma swoją
rację, mówi się o niezdefiniowanym uczuciu wspólnoty i przynależności, o
solidarności. Ale to uczucie to coś, czego nie da się racjonalnie wyrazić. Widać
choćby, że postulaty referendum kościelnego, obserwowane systematycznie, pod
względem logicznym stanowią chaos. Nie ma tam żadnego porządku. To są tylko
życzenia. Subiektywne życzenia, których siła zależy od emocji, jakie m o g ą
wzbudzić. Dlatego też wśród inicjatorów jest ta niepowstrzymana potrzeba
upubliczniania wszystkiego.
W obecnej sytuacji możemy zrobić tylko jedno - wytrwać. A wytrwa ten,
kto doprowadzi Kościół - w okresie, za który ponosi odpowiedzialność - do lepszej
rzeczywistości.
- Ksiądz biskup uważany jest za najbardziej kontrowersyjnego przedstawiciela
hierarchii kościelnej w Austrii. Niektóre gazety mówią o Księdzu jako o
" a j a t o l l a c h u " . Często u ż y w a się w o b e c K s i ę d z a B i s k u p a o k r e ś l e ń :
"ultrakonserwatywny" czy "arcytradycjonalistyczny".
-Jeśli jakiś magazyn ma duży nakład, to nie znaczy, że jest poważny. Wymyślono
tytuł- dobrze się sprzedaje... Mogę tylko powiedzieć, że wcale mi nie przeszkadza
jeśli mówi się, że jestem arcykonserwatystąalbo ultrakonserwatywny. Pytam się
tylko siebie, czy głoszę prawdę Chrystusa. Wtedy mogę wziąć wszystko na siebie,
każdą drwinę. Faktycznie szydzi się z nas i oczernia. Wiem jednak, że Jezus
powiedział: "Błogosławieni jesteście, jeśli ludzie wami pogardzają i prześladują
ze względu na Mnie". Czczę Chrystusa i dlatego wcale nie czyni mnie to
nieszczęśliwym, jeśli się ze mnie drwi albo przedstawia jako ajatollacha.
Oczywiście, to słowo nie jest najlepsze. Zostawmy lepiej ajatollachów Iranowi, a
nie narzucajmy ich Austriakom. Prasa ma jednak swoje tematy, swój sposób
pisania i swoje tytuły. Przeciwstawianie się temu nie ma sensu. Lepiej rozpoznać
prawo działania: jeśli tylko reaguję, to niczego nie zmieniam. Właściwa droga
powinna polegać na tym, że pewne dolegliwości, które nie sązbyt wyraźne, znoszę
w spokoju i zamiast tego robię coś pozytywnego.
Wszystkie rozmowy austriackie przeprowadzili: Jan

Klejnot i Rafał Smoczyński

wiosna 1996, Wiedeń
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Niewierzący teologowie, katolicy negującyjedyność swej
religii, intelektualiści, którzy widzą w suwerenności Boga
zagrożenie dla wolności ludzkiej jednostki - oto co stanowi
źródło kryzysu Tradycji. Nie tylko ateiści i ludzie wątpiący
podważają więc ową tradycję. Nie ci, którzy nie mogą uwierzyć,
nie ci, którzy w pokorze poszukują i nawet nie ci, którzy
zwalczają religię. Tylko właśnie ci, którzy utracili wiarę w Boga,
ale nadal chcą pomagać człowiekowi, jakby Najwyższego nie
było, którzy nie odrzucają zupełnie religii, bo to w ostateczności
odbiera ludziom szczęście, ale dostosowują ją do owego
szczęścia, czyli czasowych potrzeb. Wielki Inkwizytor nie jest
zły: on kocha ludzkość.
PAWEŁ LISICKI

PRZECIW WYZNAWCOM WIELORYBA

Nigdy chyba tak wiele osób nie mówiło o potrzebie zmian tradycyjnego
języka teologii i religii. Żyjemy w epoce wielkich przemian, w wyniku których
społeczeństwa zachodnie stały się społeczeństwami wielokulturowymi. Nie ma
już jednej, dominującej religii, katolicy żyją wśród muzułmanów, buddystów,
ateistów. Zmienił się obraz świata, który dawniej mógł dawać złudzenie
jednolitości. Teraz nie może być o niej mowy. Ponadto dotychczasowe nauczanie
kościelne, jak twierdzą zwolennicy zmian, nie uwzględnia w wystarczającym
stopniu przemian w mentalności człowieka Zachodu, takich jak: przywiązanie do
własnej wolności, poczucie autonomii i godności oraz przekonanie, że to nie
autorytet, nie zewnętrzna instancja, lecz prywatne sumienie orzeka w sprawach
moralności i wiary. Dla współczesnego człowieka stare prawdy przestały być
oczywiste. Dlaczego ma być posłuszny autorytetowi Kościoła, a nie swojemu
sumieniu? Dlaczego ma ulegać nakazom krępującym wolność wyboru, skoro nie
są one wcale proste i nie jest pewne, czy ich przestrzeganie będzie dla niego
korzystne? Człowiek współczesny wierzy w niezbywalną godność i równość
wszystkich jednostek. Jak to pogodzić z wiarą w nieomylność Kościoła, w którym
demokracja odgrywa ograniczoną tylko rolę?
Bóg jako adwokat, nie jako sędzia
Wszystko to razem - twierdzą zwolennicy zmian - musi prowadzić do
porzucenia dotychczasowego języka. Mianowicie Bóg nie powinien być już sędzią,
lecz tylko adwokatem człowieka; Boska wszechmoc powinna być pojmowana
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wyłącznie jako Boska miłość; autorytet Kościoła może służyć, co najwyżej, za
wskazówkę, a głos Tradycji jest tylko elementem, który jednostka może brać pod
uwagę wydając sądy. Należy odejść od podstawowego przekonania, które było
źródłem częstych konfliktów w historii i przyczyniło się do wszystkich klęsk, jakich
przez Kościół doznała idea człowieczeństwa: trzeba porzucić przekonanie, że
prawda g ł o s z o n a przez Kościół j e s t p r a w d ą w y ł ą c z n ą i n a j w y ż s z ą , że
chrześcijaństwo głosi lepsze objawienie niż np. islam albo hinduizm. Wartość
chrześcijaństwa będzie polegała przede wszystkim na tym, że umożliwi ono
współczesnemu człowiekowi zetknięcie się z transcendencją. Kościół może
ofiarować tylko jedną z dróg osiągnięcia doskonałości - ani lepszą, ani gorszą
niż każde inne wyznanie. Nikt nie zmusza nas przecież, byśmy powiedzieli, czy
bardziej prawdziwe są abstrakcje Kandinsky'ego czy Mondriana - w każdym razie
chodzi tylko o przeżycia estetyczne. Podobnie powinien nauczyć się myśleć
Kościół: żadnych bezwzględnych, historycznych prawd.
Oto na czym polega kłopot w s p ó ł c z e s n e g o chrześcijaństwa. Jego
największym zagrożeniem nie są, paradoksalnie, wrogowie, ale przyjaciele.
Wrogów miało ono i mieć będzie zawsze. To naturalne. Prawda o suwerennym
Bogu, który z dobroci stworzył świat i postanowił odkupić nasz grzech, który
pokazał nam, na czym polega jedno prawdziwe szczęście wbrew wszelkim jego
imitacjom, musi budzić sprzeciw wielu, dla których dobry Bóg jest nie do
pogodzenia z namacalnym złem świata. Dla innych Jego suwerenność nie może
iść w parze z wolnością i godnością człowieka. Jeszcze inni nie mogą pojąć, jak
Bóg mimo że chciał zbawić wszystkich, to objawił się w historii, przez co wieść o
zbawieniu siłą rzeczy musiała być ograniczona do wybranych. Chrześcijaństwo
głosi nie tylko wiarę, ale narzuca też pewien sposób życia - dla wielu coraz
trudniejszy. Wskazuje drogę, o której twierdzi, że jest najlepsza, choć bardzo
wielu uważa przecież, że donikąd ona nie prowadzi. Poza tym sami chrześcijanie
nie zawsze dajądobry przykład postępowania. Tak więc walka z chrześcijaństwem
albo odrzucanie go, nie jest niczym dziwnym. I z punktu widzenia Kościoła jest
wręcz pożyteczna. Musi on bowiem stale uzasadniać głoszoną prawdę, musi
zdobywać się na jej lepsze rozumienie, musi walczyć z błędami, które mu się
wytyka. Jest to jednak słuszne tylko tak długo, jak długo ci, którzy odrzucają
chrześcijańskie prawdy, pozostają poza Kościołem, jak długo zachowana jest
elementarna jasność wśród wyznawców i w samym Kościele.
Zagrożenie ze strony przyjaciół, a nie wrogów
Niewiara nie jest niczym dobrym, zapewne. Ale niewierzący przynajmniej
zna przyczynę swojej niewiary, a Kościół może wykazać, w którym miejscu jego
posłanie nie jest zrozumiane, a w którym staje na drodze uroszczeń człowieka.
Chrystus nie przyniósł swego posłania tym, którzy Go znali, ale tym, którzy nigdy
o Nim nie słyszeli. Dlatego sporo prawdę między chrześcijaństwem a pozostałymi
religiami czy ateizmem jest czymś najzupełniej naturalnym. Ważne jest, aby spór
ten nie przemieniał się w wojnę. Kościół głosi prawdę, ale jednocześnie miłość i
dlatego przeciwnik czy też niewierzący, nie powinien być dla niego wrogiem.

116

FRONDA DOŻYNKI 1996

Otóż ten stary podział na wyznawców prawd chrześcijańskich, oraz tych,
którzy pozostając poza Kościołem zwalczają je, zanika. Chrześcijaństwo nie ma
już po prostu wrogów, którzy chcieliby je zniszczyć - ono ma tylko przyjaciół.
Zarówno tych, którzy pozostają poza Kościołem, jak i tych, którzy go tworzą, ale
domagają się zmian, "unowocześnienia".
Przyjaciele to jednak bardzo osobliwi. Chrześcijaństwo dla nich jest przede
wszystkim siłą kulturową, czcigodną tradycją, którą w epoce tak niepewnej jak
nasza należy pielęgnować. Kościół jest ważny, podobnie jak w a ż n a jest
p r z e c h o w a l n i a b a g a ż u , w której z n a j d u j ą się d r o g o c e n n e p r z e d m i o t y .
Chrześcijaństwo tak pojmowane to też przechowalnia bagażu: idei i ludzkich
dokonań. Można w niej ukryć wszystkie wielkie dzieła ludzkiego ducha, nawet
jeśli z religią nie miały nic wspólnego. Ba, nawet jeśli powstały przeciw religii.
Według tej koncepcji chrześcijaństwo mieści zatem wszystkie, gdziekolwiek i
jakkolwiek zostały dokonane, wytwory ducha ludzkiego - byle tylko miały w sobie
niejasny ślad dobroci. Taki ślad musimy znaleźć we wszystkim, bo taka jest
podstawowa zasada wiary: wszystko, co Bóg stworzył jest dobre (nawet szatan,
0 ile jest bytem). Możliwość przechwytywania różnych elementów i dostosowywania
się do nowych czasów była zawsze największą siłą chrześcijaństwa. Z każdej
kultury i cywilizacji mogło czerpać te prawdy, które służyły chwale Boga. Właśnie:
służyły! Dlatego między posłaniem chrześcijaństwa a dokonaniami ludzkiego
ducha musi istnieć równowaga. Chrześcijaństwo nie może odrzucać wszystkiego,
co nie wyrasta z niego, ale musi to podporządkować swemu głównemu celowi (z
epoki antycznej przejęło choćby myśl filozoficzną). Gotowość przyjęcia tak wielu
obcych elementów oznacza zdolność wyboru tylko pewnych sposobów myślenia
1 postaw.
Czy właśnie w tym pozornym "przyjmowaniu wszystkiego, co dobre", nie
tkwi najgorsza możliwa uzurpacja? Czy nie lepiej, by Bóg rozsądził, gdzie jest
d o b r o , gdzie są j e g o ślady, a gdzie tylko imitacja? Przyjaciele m ó w i ą :
chrześcijaństwo jest godne zachowania, bo służy człowiekowi. Jeśli tylko będzie
spełniało tę rolę, należy mu się uznanie. Oto dlaczego są jego przyjaciółmi. Nie
są przeciw niemu, ale lepiej niż kościelne autorytety i Tradycja wiedzą, co jest
zadaniem religii - pomoc człowiekowi.
To właśnie jest uzurpacja: bo najważniejszym zadaniem chrześcijaństwa
jest głoszenie zbawienia - ale zbawienia tylko w jeden sposób: przez Jezusa
Chrystusa. Bo tylko głoszenie tego Boga i przyjęcie wiary w Niego stanowi
prawdziwą pomoc człowiekowi. Nie jest to wiara ślepa, dowolna czy arbitralna,
lecz wiara określona, która domaga się przestrzegania pewnych nakazów i reguł
postępowania. Jej dobro może być jedynym kryterium przyjmowania lub
odrzucania wielkich dzieł ducha.
Gdyby chrześcijanie pierwszych wieków bardziej troszczyli się o wielkie
dzieła ducha i cywilizacji, stworzyliby tylko jedną z wielu religii Cesarstwa. Oni
nie tylko przyjmowali - Platona, Plotyna, Arystotelesa, stoików i wszystko to, co
nazywano mądrością pogańską- ale też odrzucali. I przejmowali przekształcając
i podporządkowując sobie, jako instrument i narzędzie. Czy nie oznacza to jednak
zubożenia kultury? Jeśli uznamy, że tylko jedna religia jest prawdziwa, czy nie
krępuje ona naszego ducha? Z pewnością, gdyby chrześcijaństwo nie zwyciężyło
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nad kulturą antyczną, mielibyśmy nie Grzegorza z Nyssy, nie Augustyna i nie
Ambrożego, lecz więcej MarkówAureliuszów, Plotynów, Wergiliuszów i Horacych.
Tylko, że zarzut ten wynika z niezrozumienia, że kultura stanowi tylko tło
chrześcijaństwa. To nie dzieła kultury zbawiają człowieka, lecz wiara.
Rozmycie, które grozi wierze, wynika - paradoksalnie - właśnie z jej
sukcesu, z tego, że stała się ona częścią kultury, fragmentem cywilizacji, bez
którego nie można sobie wyobrazić Zachodu. Nawet gdyby nie było nieodłącznym
elementem tej kultury, to i tak pozostałoby prawdziwe. To właśnie mówi Szestow:
„Najważniejsze to nauczyć się myśleć, że gdyby wszyscy ludzie, co do jednego
byli przekonani, iż Bóg nie istnieje - nic by to nie znaczyło". Prawda, którą
odziedziczyliśmy, domaga się bowiem - na przekór wszelkim wołaniom o
"otwarcie" - wyłączności.
Suwerenność, nie dowolność
"Potężna religia rozwija się i wkracza w całe życie, przenika każde
poruszenie ducha, nadaje barwę każdemu elementowi kultury. Jednakże z czasem
życie to reaguje ponownie na religię; nawet jej najistotniejsza treść może zostać
przez te wyobrażenia i obrazy, które niegdyś wywołała, zduszona. Uświęcenie
wszystkich stosunków życiowych ma swą odwrotną stronę". (Jakob Burckhardt,
Weltgeschichtlichen Betrachtungen).
Ludzkie życie jest miejscem zmagania się różnych porządków: tego, co
nieskończone i absolutne z tym, co skończone i czasowe. To, co nieskończone,
by dać się poznać, musi przyjmować kształty, przenikać do języka, do wyobraźni,
stać się obiektem komunikowania, inaczej straci znaczenie. Żadna boskość nie
przychodzi do nas bezpośrednio, a jedynie za pośrednictwem, nie stajemy wprost
przed Najwyższym, ale przez pojęcia, uczucia, zmysły, serce, rozum. Dlatego,
chociaż mamy do czynienia z jedną prawdą i jednym Bogiem, to w czasie za
każdym razem możemy odkrywać inną Jego stronę, inny sposób Jego wyrażenia.
To, co dla jednych było miejscem spotkania z Bogiem, dla innych będzie
p o b o j o w i s k i e m ; to, co j e d n i podziwiali, inni w z g a r d l i w i e o d r z u c a l i . Bóg
chrześcijański żyje w historii, a to znaczy, że nie może być zamykany raz na
zawsze w tych samych formułach i znakach. Oto wieczna siła rozsadzająca ludzkie
granice, ludzką pasję pętania i ograniczania.
Wciąż szukamy zatem po omacku, szukamy słów, pojęć, obrazów,
wybieramy jedne i przejmujemy drugie. Można wręcz powiedzieć: religia żyje tak
długo, jak długo posiada suwerenną moc zmieniania, jak nie jest zapisem raz na
zawsze danych obrzędów, ale przez każde pokolenie może być odkrywana na
nowo. Tylko, że nie może to oznaczać zgody na dowolność. Bo nie mniej
prawdziwe są inne słowa: religia żyje tylko tak długo, jak długo zachowuje
suwerenną moc wybierania i przyjmowania z tego, co jej daje kultura i epoka, w
której żyje. Jak długo odwołuje się do wiecznej i niezmiennej miary, do
otrzymanego w objawieniu wzorca, na który żadne ludzkie zmiany wpływu nie
mają. Jak długo nie lęka się oceniać tego, co człowiek nazywa wielkim dziełem
kultury. Jak długo postrzega historię nie jako postęp, ale niezdarne, za każdym
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razem, próby zbliżenia się do Najwyższego. Jeśli chrześcijaństwo o tym zapomni,
jeśli utraci miarę, a więc przekazany przez tradycję autorytet, wówczas nie tyle
zbliży się do Nieskończonego, co rozpłynie się w nieokreśloności.
Zwolennicy unowocześnienia religii mówiąo potrzebach człowieka, o tym,
że teologia i jej język powinny dostosować się do nowych oczekiwań, odpowiadać
nowym wyzwaniom i tęsknocie człowieka współczesnego. Ten cały sposób
uzasadniania - obecny w gazetach i publicznych dyskusjach - to powszechna
argumentacja wśród liberalnych intelektualistów: ludzie oczekują czegoś innego,
więc im to dajmy. Ale chrześcijaństwo nie j e s t i n s t y t u c j ą c h a r y t a t y w n ą ,
stowarzyszeniem psychoterapeutów czy klubem ludzi dobrej woli. Chrześcijanie
przede wszystkim mają być wierni Objawieniu. Mają być wierni Bogu, który objawił
się w historii. Chrześcijaństwo przynosi dobrą nowinę, ale tylko tym, którzy uwierzą.
Jest s k i e r o w a n e do w s z y s t k i c h , ale nie w t y m s e n s i e , by w s z y s t k i c h
usprawiedliwiać. W przeciwnym razie staje się jedynie niższą formą wiedzy,
rodzajem bajki dla dorosłych, którzy potrzebują pocieszenia.
Pocieszenie, które daje chrześcijaństwo, jest twarde. Wymaga walki,
rozbicia, konfliktu. Nie dlatego, aby konflikt czy walka były same w sobie coś
warte, ale że są koniecznym etapem na drodze do spoczynku. Chrześcijaństwo,
które głosi, iż Bóg jest tylko po to, by pocieszać ludzi, jest zdradą Objawienia.
Nie ma znaczenia, w co wierzymy?
Podczas jednego z wielu programów telewizyjnych w Austrii z udziałem
teologów pada pytanie: jaki jest dzisiaj sens wiary? Odpowiedź: człowiek
potrzebuje dziś Boga blisko siebie jako Kogoś, kto pomoże mu w trudach życia i
kłopotach. Pytanie: ale czy to możliwe? Odpowiedź: oczywiście, wystarczy tylko
zrezygnować z naszej dziecinnej wizji Boga, który karze. Bóg jest po to, aby nam
pomagać, abyśmy zostali zaakceptowani.
Ktoś inny pyta, jak Kościół może głosić restrykcyjną etykę seksualną,
dlaczego nie chce uznać, że największą wartością seksu jest przyjemność
partnerów? Uważany za najwybitniejszego teologa w Austrii, uczeń słynnego
jezuity Karla Rahnera odpowiada, że to wywodzi się ze źle rozumianej tradycji, z
podziału na duszę i ciało, ale w Biblii nie ma to uzasadnienia.
Inny teolog, uważany za nie mniej wybitnego, ostro skrytykował papieża.
Pytanie: "I nie bał się pan?" Odpowiedź: "Nie, trzeba zawsze mówić prawdę".
Pytanie: "Co panu grozi?" Odpowiedź: "Właściwie nic. To znaczy jeden z biskupów
zakazał mi występu z wykładami w swojej diecezji." Dziennikarka: "Ach, to te
wykłady, których fragmenty pokazała telewizja." Teolog: "No właśnie, po zakazie
biskupa zjawiło się wielu słuchaczy."
Kolejny wywiad, tym razem z jednym z dziekanów teologii. Pytanie: "Czy
Kościół nie powinien przestać głosić, że jest nieomylny i posiada prawdę?"
Odpowiedź: "To wynika z błędnego przekonania niektórych biskupów. Chrystus
umarł za wszystkich, także niewierzących i wierzących inaczej. Dlatego nie ma
znaczenia, w co wierzymy."
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To wszystko były wypowiedzi publiczne. Co więcej, tylko takie wypowiedzi
są naprawdę publiczne, bo tylko takie są w Austrii rozpowszechniane. Co się
stało? Jak to możliwe, że osoby, których zadaniem ma być przekazywanie wiary,
występują najbardziej zdecydowanie przeciw niej. Otóż nie mogą one pogodzić
się z myślą, że ich Kościół traci na znaczeniu, że przegrywa w walce o popularność
z partią polityczną, instytucją charytatywną, gwiazdą muzyki pop albo jakimś
myślicielem. Wtedy przychodzi prosta myśl: dlaczego mamy być gorsi? Dlaczego
nie mamy głosić tego, co ludzie chcą usłyszeć? Paradoksalnie: im Kościół jest w
danym kraju słabszy, tym skłonność do rezygnacji z tradycyjnej nauki większa.
Im mniejszą rolę odgrywa, im mniej osób go słucha, tym większy jest nacisk
opinii publicznej, aby zaakceptował nowe formy życia, aby ich nie oceniał i nie
odrzucał.
Ktoś jednak powie: przecież tu chodzi tylko o drobne zmiany. Zwolennicy
reform domagają się odrzucenia nie dogmatów, a jedynie pewnych form życia
kościelnego, niektórych obyczajów. Dlaczego nie zrezygnować z nakazu celibatu?
Dlaczego nie wyświęcać kobiet na kapłanów? Co przeszkadza w zaakceptowaniu
rozwodów?
Problem polega na czymś innym, a mianowicie na tym, że zwolennicy
reform nie dlatego chcą zachować dogmaty, że je szanują, ale dlatego że nie
mają one dla nich żadnego znaczenia. Atakują oni te praktyki i te obyczaje, które
do czegoś zobowiązują, które ograniczają, które wyrażają wiarę tradycji, że
panowanie nad sobą jest lepsze od zmysłowości, że nie ludzka przyjemność i
dobre s a m o p o c z u c i e są m i a r ą dobra, ale przekazane przez ś w i a d k ó w i
interpretowane przez ich następców słowa objawionego Boga. Zwolennicy reform
mówią: jeśli Kościół nie dostosuje się do ludzkich wyobrażeń, to nie przetrwa. Co
to jednak znaczy? Czy ma sens przetrwanie Kościoła, który nie będzie głosił
wyższości ducha nad ciałem, Kościoła, który nie będzie odwoływał się do
suwerennego Boga, Pana i Wszechmogącego Stwórcy?
Zwolennicy reform domagają się drobnych - we własnym mniemaniu zmian, naprawdę jednak chcą odwrócić miarę: to nie przekazane przez pokolenia
słowa Boga mają określać, co jest szczęściem, ale sam człowiek, jego ziemskie
i doczesne potrzeby. Dlatego atakują te praktyki i przekonania, które są
najtrudniejsze dla jednostki ufającej, że sama jest źródłem orzekania o tym, co
dobre a co złe. Dlatego cała argumentacja na rzecz zmian posługuje się jednym
tylko kryterium: potrzeby i słabości człowieka. Skoro trudno jest przestrzegać
danego zakazu, to trzeba go zmienić. Aby tylko nikogo nie odepchnąć, nikomu
nie sprawić przykrości, od nikogo nie wymagać zbyt wiele.
To nie szacunek dla człowieka jest jednak źródłem gotowości do ustępstw.
To nie miłość do niego przeszkadza w stawianiu mu wymagań i przypominaniu o
konieczności walki z sobą samym, wymaganiu, jakie przekazała tradycja.
"Czy po śmierci będziemy żyli wiecznie jako nieśmiertelne dusze, czy też
zmartwychwstaniemy dopiero na końcu dziejów świata, kiedy nastąpi Sąd
Ostateczny, i wtedy będziemy wieczni, kogo jeszcze interesują takie pytania w
sytuacji, w której życie po śmierci w ogóle niemal nie znajduje wyznawców? (...)
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Wprawdzie niekiedy pojawiają się jeszcze epigoni teologii, którzy chcą pomóc
wierze w życie wieczne, ale oni już nie przekonują, nawet swoich własnych kolegów
po fachu" (Wilhelm Kamlah, Meditatio Mortis).
Utrata wiary w wieczność, przekonanie, że Bóg rzeczywiście umarł, są
głównymi powodami, dla których tyle mówi się o unowocześnieniu religii. Ten,
kto nie żyje, nie może niczego żądać. Dlaczego ten, kto umarł ma budzić
niepotrzebne konflikty? Dlaczego ma zobowiązywać, ograniczać, osądzać? Jego
obecność dla wielu osób, które wciąż jeszcze uważają się za chrześcijan, stała
się na tyle wątpliwa, że sama uczciwość domaga się od nich rezygnacji z
odziedziczonego balastu. Jak ci, którzy nie wierzą w wieczność, mogą od innych
takiej wiary wymagać?
Jednakże - i to jest zarzut wobec tej uczciwości - zwątpienie w wieczność
nie jest powszechne. Z tego, że wiele osób wątpi a liczba wątpiących wciąż
wzrasta, nie wynika, że wieczności nie ma. Nie wynika, że nieprzekonani mają
prawo zmieniać odziedziczoną prawdę i dostosowywać ją do swej słabości. Nie
ma żadnej konieczności w niewierze ani wątpieniu. Cóż to jest takiego - "człowiek
współczesny"? To ktoś, kto żyje po przewrocie Kopernikańskim, kto staje wobec
"nieskończonych, pustych przestrzeni", kto od Nietzschego usłyszał, że "Bóg
umarł" i kto wierzy w swą autonomiczną, od niego samego pochodzącą godność.
Kto nie może wierzyć jak jego poprzednicy, bo chrześcijaństwo jest już dla niego
tylko jedną z religii, wiara w wieczność nie zasługuje na uznanie, a jedynym
sposobem objawiania się bytu jest dla niego dotarcie do strachu przed nicością
(Heidegger). Dlaczego jednak ma te opinie uznać za prawdziwe? Dlaczego czas
ma być panem Prawdy, dlaczego zwątpienie niektórych w istnienie wiecznego
Boga i ich przekonanie, że dawny sposób objawiania się nie wystarczy, mają
zostać przyjęte? Jak od mnogości takich sądów mogę przejść do twierdzenia, że
wiara musi ulec zmianie? Czy nie jest to przeciw sprawiedliwości, przeciw żądaniu,
aby dochować wierności nawet w sytuacji, w której jest to trudne?
Zwątpienie nie uzasadnia zmian
Bo przecież ani mój strach, ani zwątpienie, ani słabość nie mogą mnie
usprawiedliwić. Żyję dokładnie tak, jak moi przodkowie, ani od nich lepszy, ani
mądrzejszy, podobnie jak oni wydany na pokusę żądzy i tchórzostwa. To, że
jestem "współczesny", że znam Nietzschego, Freuda i innych, w niczym nie
zmienia faktu, że staję wobec wezwania chrześcijaństwa.
"Jeśli nawet ludzkość wskutek zdobytego w okresie Renesansu nowego
oglądu wszechświata widzi w kuli ziemskiej atom zagubiony między niezliczonymi
światami w nieskończonej przestrzeni, to i tak teologia nie potrzebuje żadnych
zmian w opisie stworzenia, tak samo jak nie musi się troszczyć o zbawienie
mieszkańców Marsa" (Władimir Łosskij, Teologia mistyczna Kościoła
Wschodniego).
Kto z nas ma odwagę tak mówić? Czy słowa te nie wyrażają prostej, ale
niewymownie trudnej dla nas prawdy, że historia nie jest usprawiedliwieniem?
Ani to, ile osób wierzy, ani to, z jakimi opiniami zdążyliśmy się w swoim życiu
zapoznać, ani to, jakie sądy są poważne, ani przez kogo uważane za wiarygodne.
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Nic z tego nie narusza wiary, że Bóg zechciał objawić się w historii i że domaga
się od nas, abyśmy ją przyjęli. Moje zwątpienie nie może być uzasadnieniem dla
roszczenia zmian.
Nikt chyba trafniej nie d o s t r z e g ł z a g r o ż e n i a , przed k t ó r y m staje
chrześcijaństwo, niż Dostojewski w swojej opowieści o Wielkim Inkwizytorze. Bo
Wielki Inkwizytor nie ma wiary w Chrystusa, a mimo to wierzy w dobro człowieka.
Wielki Inkwizytor jest obrazem tych wszystkich teologów i intelektualistów, którzy
chcą zachować religię nie dla niej samej i nie dlatego, że objawił się w niej Bóg,
ale ponieważ pomaga ona pogrążonemu w rozpaczy śmiertelnikowi. Utrata wiary
jest u nich wprost proporcjonalna do miłości dla ziemskiego człowieka. Im mniej
wierzą w odziedziczone prawdy, tym łatwiej przychodzi im rezygnować z
ograniczeń Tradycji na rzecz służenia ludzkości. Na tym polega główny kryzys
religii: nie na starym języku i starej obrzędowości, ale na utracie wiary. Dlatego
ideał chrześcijański coraz częściej pojmowany jest po ludzku. Dobry chrześcijanin
ma być przede wszystkim sługą skazanego na nicość i odejście bliźniego. Tym
tropem poszedł za Dostojewskim Miguel de Unamuno w swoim opowiadaniu „San
Manuel Bueno, męczennik".
Don Manuel jest wiernym przykładem wielu współczesnych, liberalnych,
zachodnich teologów i księży: jest dobrym kaznodzieją, tolerancyjnym dla ludzkich
słabości, a zarazem zaangażowanym w pomoc społeczną. Ale jednocześnie jest
ateistą. Jeśli podtrzymuje w swej wspólnocie wiarę, to tylko dlatego, iż uważa, że
z nią jest łatwiej żyć. "Jestem tutaj, aby uczynić żywymi dusze moich owieczek,
aby dać im szczęście, aby mogli śnić sen o nieśmiertelności, a nie po to, by zabić
ich dusze. Wszyscy muszą tu żyć zdrowi, i być jednej myśli; ale z prawdą, z moją
prawdą, nie dadzą rady żyć. A mają żyć! I to czyni Kościół: budzi ich do życia." tak Don Manuel tłumaczy własną postawę swemu przyjacielowi, oświeconemu
agnostykowi.
Jeśli jednak wiara jest po to, aby było z nią łatwiej żyć, nie ma powodu
utrzymywać jej najtrudniejszych nakazów. Jeśli wierzy się tylko dlatego, że tego
potrzebuje śmiertelny, to odrzuceniu musi ulec to wszystko, co nakazuje mu
przekroczenie ziemskości. Niewierzący teologowie, katolicy negujący jedyność
swej religii, intelektualiści, którzy widzą w suwerenności Boga zagrożenie dla
wolności ludzkiej jednostki - oto co stanowi źródło kryzysu Tradycji. Nie tylko
ateiści i ludzie wątpiący podważają więc ową tradycję. Nie ci, którzy nie mogą
uwierzyć, nie ci, którzy w pokorze poszukują i nawet nie ci, którzy zwalczają
religię. Tylko właśnie ci, którzy utracili wiarę w Boga, ale nadal chcą pomagać
człowiekowi, jakby Najwyższego nie było, którzy nie odrzucają zupełnie religii,
bo to w ostateczności odbiera ludziom szczęście, ale dostosowują ją do owego
szczęścia, czyli do czasowych potrzeb. Wielki Inkwizytor nie jest zły: on kocha
ludzkość. On poświęca jedno życie, aby zbawić pozostałych. Don Manuel kocha
swoje owieczki i dlatego, sam będąc ateistą, głosi im Ewangelię. Na tym polega
"humanistyczne męczeństwo". Można byłoby je nawet uznać i pochwalić, gdyby
Boga faktycznie nie było. Ale właśnie dlatego, że Bóg jest, takie męczeństwo i
takie odwrócenie religii jest nieuczciwe. Tkwi w nim wielkie uroszczenie: ci, którzy
utracili w i a r ę , p r z e m a w i a j ą nadal w jej i m i e n i u . P r z y z n a j ą s o b i e prawo
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interpretowania posłania, które przestali przyjmować. W imię służby człowiekowi
rezygnują z posłuszeństwa tradycyjnym nakazom, ponieważ zapomnieli, że jeśli
Bóg nie zbawi człowieka, on sam się uratować nie może.
Pobłażanie sobie na każdym kroku, które prowadzi ostatecznie do
przekonania, że za nic nas nie już wolno ukarać, niszczy wezwanie, tępi jego
ostrze. Myśleć w ten sposób, to stawiać całą naukę tradycji do góry nogami. Bo
chrześcijaństwo nie głosiło tego, co ludzie potrzebowali, ale głosiło to, co głosiło
i wtedy ludzie przekonali się, że tego potrzebują. Odwrócenie tego sposobu
myślenia powoduje, że przesłanie traci wyrazistość, rozlewa się, a chrześcijaństwo
staje się tylko j e d n ą z wielu religii, z wielu objawień, s p o s o b e m w y r a z u
transcendencji.
Kościół nie jest Prometeuszem
Abraham nie rozmawiał jednak z transcendencją, tylko z Bogiem, a Jezus
zmartwychwstał, bo wzbudziła go z martwych nie jakaś boskość, ale Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tomasz nie nauczało najwyższym bycie, który byłby
orzekalny o wszystkim, ale o najwyższym bycie określonym i konkretnym.
Zwolennicy reform uważają, że dla zachowania chrześcijaństwa niezbędne
jest odrzucenie odziedziczonych z przeszłości obrzędów i obyczajów. Ale przecież
ani one same, ani ich niezrozumiałość nie mogłyby zagrozić katolicyzmowi. Wręcz
przeciwnie: nawet jeśli są niezrozumiałe, uczą nas pokory. Uczą nas, że gesty,
ruchy, formuły, wszystko, co ustalone i przekazane, jest pierwszym stopniem
walki z uroszczeniami mego dumnego "ja". Dotarcie do Boga nie jest po prostu
wzbudzaniem w sobie ani żywych uczuć, ani nagłych żarliwości, ani potoków
słów, tylko wymaga wyciszenia i opanowania, okiełznania umysłu, zniszczenia
jego zakotwiczenia w czasie, życia w przyszłości. Dlatego kiedy Pascal zwraca
się do niedowiarków, mówi: zacznijcie postępować jak katolicy. Żegnajcie się
wodą święconą, chodźcie do kościoła na mszę, wykonujcie te same gesty i
używajcie tych samych formuł. I nie o to mu chodziło, abyśmy stali się automatami,
"tresowanymi" katolikami, ale aby "ujarzmić ja". Nasza natura jest słaba i niechętna,
dlatego właśnie obrzędy i formuły są konieczne - jako środki, jako punkty
podparcia, jako bicz przeciwko pysze.
Kłopot współczesnego chrześcijaństwa wcale nie polega na nagromadzeniu
owych tradycyjnych formuł (zresztą po Soborze jest ich coraz mniej, tak, że metoda
Pascala współcześnie raczej nie miałaby zastosowania), ale na przejęciu
niewłaściwej dla niego roli: herolda ludzkości. Kościół bowiem nie jest po to, aby
być Prometeuszem, aby wobec Boga reprezentować interesy ludzi, ale by wobec
ludzi głosić Boga, który pozwala im do Siebie dotrzeć.
"Mimo, iż wie się bardzo dobrze, co jest dobre, mówi się o tym i zaleca to
czynić, to jednocześnie akceptuje się fakt, że życie jest inne i ma nadzieję, że
Bóg w ostatecznym rozrachunku przebaczy grzechy" - pisze Umberto Eco,
nazywając to wyobrażeniem typowo katolickim. I dodaje: "Średniowiecze jest
kulturą, w której otwarcie uprawia się okrucieństwo, rozwiązłość i bezbożność, a
zarazem żyje się z pobożnym rytuałem miłosierdzia, wierzy mocno w Boga, jego
nagrody i kary, wyznaje ideał moralny, wbrew któremu się postępuje, bez
najmniejszego zastanowienia i w całej niewinności".
FRONDA DOŻYNKI 1996

123

Czy możemy powiedzieć z dumą, że my dzisiaj jesteśmy znacznie lepsi
od ludzi średniowiecza? Przecież porzuciliśmy ową dziecinną wiarę, przestaliśmy
być hipokrytami. Dzisiaj katolicy nie tyle dopuszczają się grzechów i wierzą, że
przebaczy im miłosierny Bóg, ale po prostu domagają się zniesienia pojęcia
grzechu. Przecież, skoro Dekalogu i tak nikt nie przestrzega, to po co brać sobie
na plecy niepotrzebny ciężar? Skoro większość żyje nie przestrzegając przykazań,
to trzeba je odrzucić. Innymi słowy: nie wolno głosić ideałów trudnych do
zrealizowania. Dlaczego? Dlatego, że to nieludzkie. Bo to oznacza, że ten
człowiek, zwykły i ziemski, musiałby żyć w niepewności, musiałby uznawać za
grzech, to, do czego popycha go natura i co czynią inni. A trzeba jeszcze zapytać:
czy hipokryta to nie ten, który co innego mówi, a co innego robi? Czy domaganie
się od Kościoła, by zmienił naukę, nie jest tym samym, co słowa Jezusa do
faryzeuszów, że nałożyli takie wymagania, którym nie mogą sprostać?
Otóż nie. Chrystus dlatego zgromił faryzeuszów, że większą ufność
pokładali w swych uczynkach, niż w miłosierdziu Boga. Ta ufność faryzeuszy
wynikała z przekonania, że człowiek sam może się usprawiedliwić, a grzech
pierworodny, nasza przyrodzona skłonność do zła, mu w tym nie przeszkodzi.
Grzech jako nie-grzech
Tradycyjne katolickie przekonanie, o którym pisze Eco, przyjmowało
koncepcję, że ludzie grzeszni zasługują na karę. Ale przez to, że grzeszą, okazać
mogą też skruchę, skłonić się przed Panem i w Nim jedynie widzieć źródło
usprawiedliwienia. I tu potrzeba subtelnego rozróżnienia, by dostrzec różnicę
między odrobiną hipokryzji, która jest cechą naszej natury, a wiarą, że jesteśmy
w stanie całkowicie hipokryzji się pozbyć, że jeżeli zaakceptujemy grzech jako
nie-grzech, będziemy lepsi. To właśnie obrona ludzkiej nędzy i grzeszności, obrona
przykazań, które czynią tę słabość jawną, pozwala nam wierzyć w miłosierdzie.
Zapewne taka grzeszna wiara jest gorsza niż wiara doskonałych wykonawców
tego, w co wierzą i tego, co głoszą, ale lepsza niż przekonanie, że grzechu nie
ma, a Bóg i tak musi mnie usprawiedliwić.
"Ponieważ nie wiem co się robić powinno, robię wszystko, na co mam
ochotę, i oczekuję, że nikt mnie nie potępi". Nikt nie może mnie potępić - bo czy
już nie dosyć cierpię? Czy z powodu samej egzystencji, z powodów moich
wątpliwości moje życie nie powinno być już usprawiedliwione przez samo to, jak
bardzo jest niepewne, niedoskonałe, kruche? I jak coś takiego można osądzać?
Jak można karać?
Otóż to: bunt przeciw doskonałości prowadzi do przekonania, że nad tym,
co kruche, nie może być żadnego Sądu Ostatecznego. Obrazy, na których
aniołowie przychodząz mieczami w garści, by strącić w dół grzeszników, są nam
obce. Ani bowiem grzeszników, ani doskonałych nie ma. Żyjemy w strefie stanów
pośrednich, z dala od zupełnego dobra i radykalnego zła, nieskalanej doskonałości
i bestialstwa. Gdzieś pomiędzy; w szarości, małości, słabości. Jak można za to
karać? Jak od kogoś takiego można wymagać? Jak można mu mówić o Sędzim,
trąbach, aniołach, potęgach? Nasza wrażliwość nie tylko nie pozwala nam widzieć
w tym, co doskonałe, czegoś godnego pożądania, ale stała się dla nas wymówką.
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Tego, co kruche i przemijające, co słabe, nie wolno niszczyć, ani osądzać. I
właśnie Kościół winien wziąć na siebie odpowiedzialność i nie kazać nam
rezygnować z owej wymówki, ale bronić jej przed Bogiem, pokazywać ją naszemu
sumieniu, wciąż jeszcze pamiętającemu dawne wymagania.
Chrześcijaństwo i Kościół mają dostarczać nam akceptacji - nam, słabym
istotom, trochę wiernym i trochę niewiernym, trochę zagubionym, które grzeszą
(choć to właściwie nie są grzechy), które kłamią (ale nie dotyczy to wielkich spraw)
i które w końcu umrą. A czyż śmierć sama nie jest już dla nas wystarczającym
usprawiedliwieniem życia? Czyż nie jest doświadczeniem tak okropnym, tak
szalonym, że wszystko inne ma mniejsze znaczenie?
To, że umieramy, ma nas usprawiedliwić. Nie może być kary dla istoty
śmiertelnej, bo choćby nawet nie wierzyła w Boga, choćby nawet złamała
wszystkie możliwe przykazania i choćby nawet w ogóle ich nie uznawała, a w ich
przekraczaniu znajdowała radość, to i tak jest to niczym wobec śmierci. Ona
zwalnia ze wszystkiego: jej samotność, nieuchronność, niepowtarzalność, fakt
że już nigdy, przenigdy nie odda nam tego życia, paraliżuje wszelką możliwość
osądzania. Najwyższy Sędzia może jedynie dobrotliwie kiwać głową i przyjmować,
bo przecież nigdy nie zrozumie strachu człowieka przed śmiercią, nigdy nie będzie
tym, który został skazany na odejście, tym kto wie, że wszystko co czyni, robi po
raz ostatni, najbardziej ostatni z możliwych. Nicość, przed którą stawia nas śmierć,
strach, jaki jej towarzyszy, mają nas zwalniać z wszelkich przewin.
Tak to Bóg znalazł się w pułapce. Śmierć, która miała nas kierować ku
Niemu, która miała pokazywać, że nasze bytowanie jest niestałe i nie opłaca się
korzystać z doczesnych przyjemności, skoro możemy wygrać inne dobra, która
będąc karą była też przewodnikiem do Boga, stała się teraz instrumentem do
walki z Panem, najbardziej chytrą zaporą przed Jego roszczeniami. Cokolwiek
bowiem by nam powiedział i cokolwiek rozkazał, zostaje to przez n a s z ą
śmiertelność unieważnione. Jak Bóg, który nie wie, czym jest umieranie, może
domagać się od nas, istot stojących w obliczu nicości, abyśmy Mu wierzyli, abyśmy
zwyciężali nad czasem, który nam został dany, abyśmy za cenę przekraczania
pewnych Jego przykazań nie korzystali z życia, jego małych przyjemności? To
jest powód, dla którego coraz więcej teologów i katolików domaga się zmiany
języka i obyczajów Kościoła, rezygnacji zarówno z nauczania o prawie naturalnym,
jak też odejścia od takich dogmatów jak wiara w istnienie piekła czy szatana.
Czy to nie z a t e m zbyt s u r o w e , d o m a g a ć się od w s p ó ł c z e s n e g o
chrześcijanina wierności zasadom wiary? Być może. Ale tylko wtedy, gdy
chrześcijanin rzeczywiście przyjmie za swoje przekonanie, że za rzeczywistością
zmysłową nie ma innej, za tym co ziemskie, nie ma tego co niebieskie, że z
przygodności nie wybawia go nie podlegający jej w żadnej mierze Najwyższy.
Dlatego spór o kształt Kościoła, o to, co będzie głosił, jest tak istotny. Akceptując
nas w każdej sytuacji i znosząc wymagania, odetnie nas ostatecznie od Boga.
Zyskamy wprawdzie akceptację, znikną grzechy i napięcia, uprzątnięte zostaną
wyrzuty sumienia, nikt nie będzie nas straszył wiarą w piekło, ani nie uzna, że
nasze zachowanie pozostaje w sprzeczności z prawem naturalnym, ale w zamian
za to stracimy dostęp, niepewny i czasowy, do Tego Który J e s t . Oto stawka gry!
Oto przedmiot zabiegów i wysiłków.
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Wieloryb wchłaniający wszystko
Nie jest tym samym przyjąć, że istnieje Bóg i że mamy do czynienia z
nicością. Tylko jedna z tych opinii jest prawdziwa. Nie wybieramy Boga zamiast
nicości, ale widzimy w nim Prawdę. Nasza czasowość z niczego nas nie zwalnia,
a walka, którą wiedziemy, nie jest tylko dramatycznym opisem naszego bytowania
- jest walką rzeczywistą. Nie mamy do czynienia z jakimkolwiek bogiem, ale z
"Bogiem, który wciąż jeszcze objawia się przez to jako Bóg, iż On, On sam, On
jedynie, wybiera i odrzuca, wynosi do góry i obala, ożywia i zabija" (Barth)
Wielka ryba chrześcijaństwa, która wchłania w siebie wszelkie "dobro
świata", która napęczniała tak bardzo, iż nie jest w stanie płynąć w jakimkolwiek
kierunku i tylko kołysze się poruszana przez plusk fal - oto groźba, przed którą
staje chrześcijaństwo. Być może ta ryba jest największa w oceanie, być może
mieści w sobie wszystkie wartości i antywartości, bunty i potwierdzenia, gotowa
potakiwać każdej formie życia i orientacji, walczyć z tym, co nieludzkie i co
powoduje konflikty - ale co z tego? Usprawiedliwieniem chrześcijaństwa nie jest
ani jego historyczna, ani cywilizacyjna, ani kulturowa wielkość, ale wierność
Objawieniu. Cała reszta jest tylko czymś ubocznym, ważnym, ale ubocznym.
Czy jednak ów wieloryb nie stanowi właściwej odpowiedzi na nasz świat,
w którym w ogóle wszelka wielkość przejawia się coraz rzadziej? W którym znikła
tragedia, a dobro zastąpiono akcjami charytatywnymi? W którym technika i
pragmatyzm okazały się bardziej skuteczne niż cnoty, a życie w większej mierze
zapewnia skuteczność polityków, ich skłonność do kompromisów i niechęć do
podejmowania ryzyka, niż wszystkie dawne zasady honoru i godności? Czy nie
żyjemy w skarlałym świecie, który taki już pozostanie? Po co nam prawda i po co
odwaga i po co miłosierdzie, skoro bez nich można się doskonale obejść? Po co
mamy walczyć o cokolwiek, skoro i tak niczego nie zmienimy, a świat będzie
podążał swoją drogą? Tu właśnie potrzeba odwagi, aby być osobą. Być
człowiekiem to nie znaczy wyróżniać się i być za wszelką cenę innym, być
etatowym buntownikiem na służbie współczesnej cywilizacji, dzięki któremu ta
ostatnia staje się bardziej barwna, a my mamy złudzenie, że ją negujemy. Być
osobą to znaczy być indywiduum.
Człowiek jest niezależny od innych i wolny tylko wtedy, jeśli owa autonomia
pochodzi spoza niego. Jest wolny, jeśli ma w sobie cząstkę wieczności, jeśli to
kim jest nie pochodzi od innych, nie jest obrazem wytworzonym przez publiczność,
elementem powszechnej pamięci. W przeciwnym wypadku inaczej, aby istnieć,
wciąż trzeba się różnić, wciąż trzeba zabiegać o dostrzeżenie, zapamiętanie,
wbicie się w pamięć. Wówczas gesty, bunty, sprzeciwy stają się instrumentami,
za pomocą których odnosimy się do innych, służą ludzkiej pasji przejawiania się.
Jeśli nie jesteśmy osobami, pozostajemy aktorami. I chociaż zyskujemy
niezależność od Najwyższego, stajemy się niewolnikami czasu i publiczności.
Tam gdzie nie ma źródła naszego istnienia poza nami, wyłączonego ze świata
opinii i stawania się, tam jesteśmy tylko o tyle, o ile zostaniemy dostrzeżeni.
Wieloryb ostatecznie wchłania nas samych. Tak długo, jak indywidualność
człowieka nie jest utwierdzona w wieczności, nie pochodzi od Tego, kto jest poza
czasem i na Kogo nic, co ludzkie nie może mieć żadnego wpływu - tak długo jest
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złudzeniem. Dlatego bronić trzeba nie ogólnej religijności, ale jednej religii, nie
wszystkich wiar, tylko jednej wiary - tej, która mówi o niezależnym od człowieka
Bogu i o człowieku jako jego stworzeniu.
Konieczność w y b o r u j e d n e j religii
Jak to się jednak dzieje, że mam wiarę? Że odnosi się ona do konkretnego
Kościoła, konkretnej historii, obejmuje konkretne dogmaty? Że mówi mi, co mam
czynić, a czego nie? Że Bóg jest Trójcą i że Chrystus przez swą śmierć na Krzyżu
zbawił mnie? Że śmierć nie jest końcem życia, ale że czeka mnie Sąd i albo
życie wieczne, albo potępienie?
Można powiedzieć: tak po prostu się stało; przypadkowo urodzony w tym
a nie innym kraju, mając rodziców katolików, chodząc do szkoły, gdzie większość
uczniów była katolikami, ta seria przypadków, spotkań, budynków, zachowań, to
razem sprawiło, że wierzę, jak wierzę. Gdybym urodził się w kraju mahometańskim
albo gdybym był dzieckiem protestantów lub ateistów, wierzyłbym jak oni. Skąd
zatem może wypływać owo przekonanie, że ta wiara jest prawdziwa? I tylko ona
jedna, bardziej niż wszystkie? Czy każdy człowiek i każdy naród i każda kultura
nie spotykają Boga na swojej drodze w inny sposób? Czy nie powinienem
zrezygnować z roszczenia do wyłączności, z sądzenia, że prawda głoszona przez
mój Kościół, jest najwyższa? Głupi człowieku, można powiedzieć, iluż to takich
jak ty sądzi, że wierzą lepiej, choć treść ich wiary jest zupełnie różna?
Argument ten wydaje się nie do zbicia. Dlatego, że - jak każdy argument
nie do zbicia - w równym stopniu posługuje się pojęciem tego, co mogło się było
stać i tego, co jest. Idźmy jednak tym tropem. Gdyby św. Paweł pozostał
prześladowcą chrześcijan, nie byłoby chrześcijaństwa. Gdyby nie musiał porzucić
Prawa i wybrać Chrystusa, zrównać obrzezania i pogaństwa w poczuciu
jednakowej potrzeby odkupienia - nigdy nie wyruszyłby w drogę, aby zakładać
pierwsze gminy.
Czy w Egipcie mało było bogów? Czemu Izraelici musieli opuścić to
miejsce, aby składać ofiarę Jahwe na pustyni? Czy wAtenach brakowało miejsca
na ołtarze? Czy to bezrobocie wśród kapłanów spowodowało pojawienie się
nowego kultu ze wschodu, który zniszczył stare wierzenia? O co w tym wszystkim
chodzi?
Chodzi o konieczność wyboru. O to, że Bóg, jak bardzo by nie był nieznany
i dla nas niedostępny, przejawia się w historii konkretnie i domaga się wiary
określonej. Nie jakiejś wiary w ogóle, nie zawierzenia wyższym mocom ani
przyjęcia jakichś dobrych duchów, ale zawsze wyboru konkretnego. Gdyby tak
nie czynił, to historia nigdy by się nie zmieniła i poAbrahamie nie byłoby Mojżesza,
po Mojżeszu Dawida, po Dawidzie Izajasza, po Izajaszu Machabeuszy, a po
Machabeuszach - Chrystusa. Paweł zostałby, jeśli nie prześladowcą, to
przynajmniej liberalnym nauczycielem Talmudu, Augustyn - sceptycznym retorem,
dzielącym życie między pasję do igrzysk a rozważania metafizyczne, Luter mnichem głoszącym "na boku" kontrowersyjne poglądy, a Ignacy Loyola założycielem bractwa weteranów, przyjaciół Rzymu.

128

FRONDA DOŻYNKI 1996

Niechęć do wyborów, do rozstrzygania, owa wiara w wieloryba, tak
powszechna i tak rozumna dzisiaj nie świadczy o niczym innym, jak o słabości, o
ucieczce przed określeniem. Tylko pozornie takie przeświadczenie o równości
religii i wiar służy ich zachowaniu. Bo trzymamy się nakazów tradycji dlatego, że
w nią wierzymy. Nie dlatego uznajemy dogmaty, że ktoś kiedyś je sformułował i
do nas dotarły, ale dlatego, że sądzimy, iż zawierają prawdę. Bronić tradycji i
religii mówiąc, że wszystkie są równouprawnione, to niszczyć każdą z nich.
Ucieczka przed osądem nie daje nam bynajmniej miejsca na wysokości, ponad
wszystkimi wyznaniami i wiarami, ale prowadzi do zmieszania wszystkiego ze
wszystkim.
Podobnie jeśli przyjmiemy, że każdy człowiek inaczej spotyka Boga na
swojej drodze. Zapewne. Ale jeśli ateista spotyka go jako nieistniejącego, katolik
przez Kościół, a protestant tylko w Biblii - to co powiemy? Powiemy: dobrze. Ale
jeśli ktoś spotyka go w krwawej sekcie, ktoś inny w magii, jeszcze inny w okultyzmie
- co wtedy? Tu nasze przekonanie co do równości wszystkich rodzajów poznania
Najwyższego jest co najmniej zachwiane. Mówimy wtedy: wszystkie spotkania z
Bogiem są dozwolone, o ile nie przeczą zdrowemu rozsądkowi. Pięknie. Ale
odpowiedzmy: czy ten sam zarzut, który można postawić religii, nie dotyczy
zdrowego rozsądku? Bo w każdej tradycji co innego jest uważane za zgodne ze
zdrowym rozsądkiem. W jednej czymś rozsądnym może być obrona praw
jednostek, w innej poświęcenie tych praw dla dobra ogółu. Przecież nie wszyscy
uznają za racjonalne to, co za takie uchodzi w oświeceniowej cywilizacji Europy
Zachodniej.
Żarliwość krytykowania jako współczesna cnota

W trakcie pewnej dyskusji publicznej znany myśliciel katolicki stwierdził,
że Kościół winien zrezygnować z dogmatu nieomylności papieskiej. Dodał
następnie, że nie wierzy w piekło, ani diabła, ani Sąd Ostateczny. Przyznał także,
że nie wierzy w zmartwychwstanie. Skrytykował również wszystkie wypowiedzi
kościelne dotyczące etyki seksualnej, eutanazji i stosunku do innych wyznań.
Nie omieszkał też wytknąć Kościołowi błędów przeszłości: wojen religijnych,
n a w r a c a n i a przy użyciu siły i Inkwizycji. W końcu z a p r o p o n o w a ł , żeby
chrześcijaństwo pojmowało siebie jako wyraziciela ludzkiej egzystencji, aby
przybliżało każdemu człowiekowi, niezależnie od jego religii, spotkanie z
transcendencją. Następnego dnia we wszystkich komentarzach prasowych
podkreślano odwagę tego myśliciela. Wszędzie też napisano, że można
pozazdrościć Kościołowi takiego krytyka i że bardzo dobrze, iż w ogóle jeszcze
ktoś o przyszłość tej instytucji się troszczy.
Nic chyba lepiej nie oddaje upadku myślenia niż to drobne zdarzenie.
Pokazuje ono bowiem, że za cnotę uważa się nie wierność przekazanym przez
tradycję prawdom, ale ich podważanie. Im ktoś bardziej pozuje na buntownika,
im ostrzej atakuje odziedziczone dogmaty i obyczaje, tym lepiej. Podstawowe
odwrócenie wartości, a zarazem największy dowód marności naszych czasów wystarczy się buntować, aby zostać pochwalonym. Co z tego, że myśliciel ten
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podważa wszystkie prawdy uznane przez Kościół za bezwzględne i że w jego
wypowiedziach nie można doszukać się krzty szacunku dla tradycji: ale on żarliwie
krytykuje! Zatem nie "żarliwość o twój dom pożera mnie", ale żarliwość
krytykowania, powątpiewania, odrzucania, ona jest cnotą.
Żyjemy w kulturze, która uwielbia gest buntownika, w której można
powiedzieć wszystko bezkarnie, byle tylko pokazać, że wynika to z naszej ludzkiej
wolności i wartości. Na tym polega problem. Nie na tym, że ludzie mająwątpliwości
i szukają, ale na tym, że bunt i zwątpienie stały się pozą i powszechnie
podziwianym gestem. Aby zostać myślicielem, trzeba buntować się, wątpić i w
żadnym razie nie przyznawać się do szczęśliwego posiadania prawdy. Oto
dlaczego wieloryb ma tak wielu wyznawców wśród intelektualistów.
Odnaleziona miara
Miara, jaką mogę się posługiwać, porównując różne religie i różne sposoby
wyrażania boskiej obecności, polega na stwierdzeniu, na ile są wierne temu
podstawowemu napięciu, owej prawdzie, że Bóg niczego nie potrzebuje i wszystko
nam daje. Jest najwyższym Bytem, a zarazem tym, co w nas najbardziej intymne.
Tym, który może się odwrócić i nie będzie mnie oraz Tym, dzięki któremu mogę
za Hamletem powiedzieć: "Dusza ma nieśmiertelna, czegóż się będę lękać". Tym,
który wybiera i odrzuca, Tym któremu ufam, że mnie nie odepchnie.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tak wierzyć i tak rozumieć. Bo nie
mam na Niego żadnego wpływu, a jeśli bym miał, to On nie byłby Bogiem. Muszę
Mu wierzyć i widzieć w Nim wzór, choć przecież żadnego słowa nie mogę wprost
do Niego odnieść. Muszę to tak przyjmować - ale nie z powodu przymusu, owej
wysublimowanej przemocy, która rzekomo skrywa się za każdym "muszę" - ale
dlatego, bo ulegam prawdzie. Jestem posłuszny, ale nie jak niewolnik, lecz jak
syn. Wyrzekam się swojej mocy, której i tak nie posiadam i zdaję się na Niego,
Jedynego Który Jest. Poznaję, że jestem niczym, a im bardziej to poznaję, tym
bardziej staję się wolny i tym bardziej jestem. Niczego więcej się ode mnie nie
żąda poza tym, bym zarzucił ową możliwość, która wbija mnie w pychę i pozwala
myśleć, że między tym co może być (co sobie mogę pomyśleć), a tym, co jest,
występuje równość. Im bardziej rezygnuję zżycia i mocy i wieczności, której sam
sobie jestem w stanie udzielić, tym bardziej zyskuję wieczność i życie i moc.
Wiara nie jest jedynie ślepym zaufaniem, a rozum pustym mędrkowaniem.
Wiara nie spoczywa bezpiecznie zamknięta w okopach, wolna od wszelkich
napaści rozumu, a on nie jest panem i władcą, który ucina wszelkie roszczenia
wiary. Walczą ze sobą i zmagają się, ale ich królestw nie odgradza nieprzebyty
mur. Wiara musi być rozumna, jeśli nie ma być tym samym co szaleństwo; rozum
musi ufać, jeśli ma tworzyć, a nie tylko niszczyć.
Dlatego też nie każde dzieło ludzkiego ducha - choćby nie wiem jak bardzo
było inteligentne - jest wielkie. Nie wszystko można wchłonąć. Nie o wszystkim
powiedzieć dobrze. Nie wszystkiemu przytakiwać.
Mówią, że wieloryb ma służyć człowiekowi. Ma mu pomagać, bronić jego
godności, występować przeciw tym wszystkim, którzy tej godności uchybiają.
Piękne to, zaiste, zadanie dla wieloryba! Ale jak ten, który nie ma zębów, będzie
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mógł walczyć? Jak ten, który wchłonął tak wiele, że nie może się ruszać,
dokądkolwiek podąży? Co mu pozostanie innego, niż tylko wyrzucać z siebie
fontanny wody?
Od grzechu do spokoju
Bunt w imię człowieka obraca się przeciw człowiekowi. Czy to znaczy, że
nie mamy godności? Że jesteśmy tylko prochem i nicością, że nic nie ma w nas
wartościowego? Nie. Musimy pamiętać, że nim staniemy się czegoś godni,
musimy być stworzeni. By zostać usprawiedliwieni, musimy otrzymać Łaskę.
Dlatego nasza nędza jest naszą wielkością. Jak długo trwamy w zadufaniu i sami
się sobie podobamy, tak długo nie możemy dotrzeć do Boga i pozostajemy w
granicach swych pożądań. Nasza nędza otwiera nam drogę do Najwyższego:
nie sama nasza szczerość, ani spontaniczność, ani dobre uczynki.
"Jeśli", rzekł Pan, "dołożę
I ten ostatni klejnot - ród człowieczy
Nie mnie czcić będzie, ale dary Boże,
Spokój Wszechrzeczy miast Pana Wszechrzeczy:
Tak szkodę wspólną stworzę.
Choć mu dobra przystoją
Inne - niepokój niezaspokojenia
Niech pcha człowieka ku trudom i znojom;
Jeśli nie dobroć, to ciężar znużenia
Wzniesie go na pierś moją"
(George Herbert "Dźwig")
Ten dar, którego Bóg nam nie dał, to spokój. Osiągamy go wtedy, gdy
nasza tęsknota i nasze pragnienie znajdą się u celu. O tym mówią słynne słowa
Augustyna: "miłość moja jest moim ciężarem". Zrozumienie własnego grzechu
pozwala nam zmierzać ku celowi, ku spokojowi. Nigdy odwrotnie! W przeciwnym
wypadku będziemy czcili "Spokój Wszechrzeczy zamiast Pana Wszechrzeczy".
Donikąd nie dojdziemy, nic nie wygramy, nic nie będzie nam dane. Człowiek
odkrywa swą wielkość i godność w upadku, grzechu i nędzy. Dopiero kiedy
zobaczy, że sam z siebie nic nie jest wart, że jest - jak mówił Eckhart - purum
nihili albo - jak mówił Tomasz - quasi nihili, objawia mu się Bóg i Stwórca, a przez
to jego słabość staje się siłą, jego nędza bramą do zbawienia. Nie na odwrót.
Człowiek nie ma żadnej godności ani wartości sam z siebie.
Na tym polega wina wyznawców wieloryba, którzy głoszą chrześcijaństwo
bez zmartwychwstania, Boga "jakby go nie było", wieczność, która "jest
przedłużeniem tego życia". Głoszą oni, że Bóg nie mniej potrzebuje człowieka
niż człowiek Boga i nie widzą różnicy między ciałem a duszą i między tym światem
a tamtym, żądają pogodzenia się z samym s o b ą zamiast walki ze swoimi
pożądliwościami. Odbierają mi świat, w którym panuje Stwórca, uniemożliwiają
mi dotarcie do Niego. Tylko jeśli Bóg jest absolutnie suwerenny, gdy nic co moje
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i co ludzkie nie przysparza ani nie odejmuje Jego doskonałości, wtedy dopiero
Jego zbawienie, Jego poświęcenie i Jego wielkość są prawdziwe. Dopiero wtedy,
kiedy Bóg absolutnie nie musi mnie zbawić - zbawia mnie. Kiedy nic go nie krępuje,
przychodzi do mnie. Podobnie ja: dopiero gdy uznam swą winę i całkowicie zdam
się na Niego, dopiero wtedy mogę pojąć Jego miłość. Bo czym byłaby Boska
miłość do człowieka, gdyby Bóg musiał nas kochać? Czym byłoby Jego pójście
na Krzyż, gdyby moje odkupienie dodało Mu doskonałości? Tajemnica Boskiej
miłości i miłosierdzia polega na tym, że stał się człowiekiem i dał się ukrzyżować
bezinteresownie.
Najpierw wiara, potem zrozumienie
Jak dotarłem do wiary? Nie przez sam rozum przecież. On mnie co
najwyżej do niej doprowadził. Wielu rzeczy w religii nie rozumiem. Nie mogę
objąć rozumem wielu dogmatów. Ile razy bym o tym nie myślał, nie mogę sobie
wyobrazić, co to znaczy, że Bóg jest Trójcą. Choć czytam wszystkie możliwe
traktaty, rozumiem, co znaczy "brak początku, synostwo i pochodzenie", to w
mojej wyobraźni wciąż widzę trzech różnych Bogów. Tak samo nie mogę pojąć,
jak to jest, że Chrystus był zarazem Człowiekiem i Bogiem. Czy dlatego jednak
mam porzucić chrześcijaństwo? Czy dlatego mam uznać, że moja wiara nie jest
prawdziwa? Ktoś powie: jeśli chcesz być względem siebie szczery, tak powinieneś
uczynić. Tylko: co to znaczy bycze sobą szczerym? Co za nowy rodzaj rozumienia
miałbym w zamian otrzymać? Skąd wiem, czy w rozumieniu nie przeszkadza mi
moja słabość i ziemskość, moje przywiązanie do czasu? Nie wiem. Dlatego
podstawą mojej wiary nie jest rozumienie.
Z drugiej strony jednak coś przecież rozumiem. Nie wiem wprawdzie, jak
to się stało, że Stwórca postanowił wysłać swego Syna, aby ten nas odkupił, ale
gdy w to już uwierzę, rozumiem, że uczynił to, co najlepsze. To nie jest tylko
ślepa wiara, ale wysiłek myślenia i pojmowania. Cały czas, mimo że jestem
zmienny, "zmysłowy" i "przemijalny", mam do czynienia z rzeczami Boskimi. Tak
więc: najpierw wiara, potem rozumienie. Jeśli mi ktoś powie, że to głupie,
odpowiem, że dokładnie tak samo jest z każdym przekonaniem. Wszystko
poznajemy najpierw przez zaufanie, a potem dopiero zaczynamy rozumieć. Gdyby
nie nauczono mnie w szkole, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca - skąd
bym to wiedział? Gdyby nie nauczono mnie, że światło to energia, a widzialne
rzeczy składają się z atomów, to bym tego nie wiedział. Ktoś odpowie: to nie to
samo, wszystkie te rzeczy możesz bowiem w wiarygodny sposób potwierdzić.
Zapewne. Tylko, żeby potwierdzić je wszystkie razem, zaczynając od początku,
nie starczyłoby mi życia. Nie chcę twierdzić, że moja wiara ma tę s a m ą siłę, co
wiedza, tylko, że najpierw musi być zaufanie. Ono poprzedza wiedzę; w każdym
przypadku.
Czy pogoń niektórych chrześcijan za uwspółcześnianiem wiary i religii nie
jest to po prostu uleganiem "zwierzęciu społecznemu", przeciw któremu
występowała Simone Weil? Zwierzęciu, które każe nam sobie służyć, które mówi,
że tylko te obyczaje i te prawdy, które ono uznaje, są wartościowe. To zwierzę
śmieje się z nas, gdy mu się opieramy, gdy mu nie ulegamy. Uniemożliwia
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mówienie o Prawdzie (bo każdy ma tylko opinie), o słuszności (bo wszystkie
punkty widzenia są równe), o zbawieniu (bo jest tylko jedno życie), o walce (bo
są tylko psychiczne stresy) i o grzechu (bo to takie naturalne).
Czy to znaczy, że tradycja nie może ulec zmianie? Ależ nie. Wiemy, że
nic takiego jak czysta tradycja nie istnieje. W historii wciąż mieliśmy do czynienia
ze zmianami, dostosowaniami, przejmowaniem i odrzucaniem. Orygenes walczył
z gnostykami, ale następnie stał się przedmiotem ataków za swój zbytni optymizm.
Augustyn walczył z Pelagianami, ale skrajne rozumienie jego myśli nie zostało
przyjęte powszechnie w Kościele. Tomasz przystosował dla chrześcijaństwa
Arystotelesa i skorygował Augustyna. To, co do nas przychodzi, jest wynikiem
rozwoju i zmian. Dlatego tradycja jest czymś żywym, nie skamieliną przeszłości,
ani obiektem podziwu. Chodzi jedynie o miarę. W tym miejscu spotyka się rozum
z tradycją i zmiana z zachowaniem. Kryterium jest uznanie w Bogu władcy, który
od nas, ludzi, jest zupełnie niezależny, ale my od niego już tak. Posłał swego
Syna na śmierć, abyśmy zyskali dzięki temu życie. I tradycja może być tylko
wtedy zmieniana - a więc jej formy, sposoby wyrazu i język - kiedy pełniej i lepiej
wyraża tradycję, czyli przekazane słowo bezpośrednim boskim autorytetem. W
żadnym razie tym kryterium nie mogą być nasze potrzeby, ani nasze pragnienia,
ani to, co myśli większość.
Dlatego obrona tradycji i walka z nowoczesnością to nie to samo.
Chrześcijanin nie ma żadnej szczęśliwej wyspy, na której mógłby się skryć przed
tym, co dzieje się obecnie. Ani w średniowieczu, ani w renesansie, ani w baroku.
Stamtąd może czerpać wskazówki i pouczenia, ale nie wolno mu w imię
przeszłości potępiać tego czasu, w którym żyje. To najczęstszy błąd niektórych
tradycjonalistów. Wciąż mówią o autorytetach i dawnych wartościach, utyskują
na obecny, nowoczesny świat. A przecież Bogu spodobało się umieścić nas w
tym czasie i to powinno nam wystarczyć. Choć staliśmy się odbiorcami prawdy
chrześcijańskiej dopiero po dwóch tysiącleciach od jej narodzenia, to przecież
prawda ta nic z siebie utracić nie mogła. Z punktu widzenia jej siły i mocy, mogłaby
się pojawić nie dwadzieścia wieków temu, ale wczoraj. Żadne ludzkie działania,
ani bunty, ani sprzeciwy, ani zmiany mentalności, ani przemiany obyczajów w
niczym nie naruszają potęgi Boga. Jeśli myślimy inaczej, to obrona tradycji
przeistacza się w pokrzykiwanie frustratów, a walka o zachowanie prawdy - w
obronę przed wszelkimi zmianami. Tradycja pozwala nam odnaleźć się w świecie
i dzięki naszemu pierwszemu zaufaniu do niej możemy w ogóle zacząć cokolwiek
rozumieć. Ale to, co przyjmujemy najpierw tylko na wiarę, musi być przekształcone,
przez myślenie, w wiarę rozumną. Inaczej tradycja zmienia się w pusty zbiór
formuł i praktyk, łatwy do atakowania i wyszydzania przez "wyznawców wieloryba".
Te dwie rzeczy muszą siebie przenikać, muszą sobie towarzyszyć: posłuszeństwo
i próba rozumienia, uległość i samodzielność, wiara i prawda, credo quia
impossibile i credo ut intelligam. Tradycja jest miarą, ale zaczyna coś określać
dopiero, kiedy zaczniemy jej używać.
Można zapytać: co nas zatem broni przed nadużyciem? Nic ponad
przekonaniem, że Prawda, o którą nam chodzi, żyje i działa. Że tradycja praktyk
i formuł zachowań, dogmaty i następstwo biskupów są żywym językiem, przez
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który obcujemy nie ze statycznym Bogiem, ale z Bogiem Żywym. Że właśnie
Jego wszechmoc i suwerenność są naszą największą nadzieją, bo nasz Obrońca
i Stwórca jest ponad wszystkie konieczności i ograniczenia, którym ulegamy.
Czy to nie wystarczy? Skoro to nie wystarczy, to nic nie wystarczy.
Paweł Lisicki
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JAKUB WINIARSKI

PRZYJACIELE
Kałuże wysychają, ziemia gnije i śmierdzi.
Szpaki przyleciały, marzną i umierają
masowo. Mówili żeby dokarmiać. Dokarmiamy.
Czas rzuca długi biały cień; Słońce
obraca ostrzem promienia w milionach serc naraz.
Po głowie tłucze się wers jak z Celana:
Jesień mi z ręki liść swój zżera: jesteśmy przyjaciółmi.
Marzec, tym razem okrutniejszy od innych miesięcy,
sprawia, że czujesz się gorzej - i nic ci nie można pomóc.
Gdzieniegdzie śnieg zastygł w pozie znaczącej
brak chęci do opuszczenia chodników i przecznic.
Jaka to pora roku i jakiej spodziewać się można?

TUTAJ; BLIŻEJ
Dariuszowi Sośnickiemu
Już grudzień. A zdążyłem tylko kilka rzeczy
w listopadzie: trochę pieniędzy; uszczelnić okna...
Powtórzyła się historia sprzed roku; widoki:
wgląd w białe pejzaże, jakby tutaj - "Morze
lodowe" Friedricha, a nie te pochylone
drzewa i ludzie; wiatr. Ostrożnie
chodzę ulicą skutą pierwszym w tym roku lodem;
oddycham mrozem. Przyglądam się wygłodzonym
wróblom - jak wydziobują spod śniegu
resztki zżółkłej trawy.
Bliżej; posiwiała wrona wystukuje o asfalt raport
z zasypanego miasta. Drzewa w mocniejszym ugięciu;
ludzie; wiatr; Słońce - i jego natychmiastowy odwrót.
Mam wrażenie, jakbym pisał ten wiersz
wiele lat.
Jakub

Winiarski
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Podczas pielgrzymki w 1991 roku papież zaproponował
społeczeństwu powszechny rachunek sumienia i oparcie życia
publicznego na Dekalogu. To się spotkało z wielką krytyką lub
rezerwą w publikatorach. Nie mówię o pismach rynsztokowych,
ale o tych, które zajmują się "naprawianiem" katolicyzmu od
zewnątrz i o tych, które "naprawiają" go od środka. Ta
"naprawa" odbywa się nie wedle wzorców proponowanych
przez papieża, lecz takich, które z nauczaniem papieskim nic
wspólnego nie mają.

PAPIEŻ KONTESTOWANY
( r o z m o w a z ks. W a l d e m a r e m Chrostowskim)

Ks. Waldemar Chrostowski (ur. 1951) dr teologii biblijnej. Wykładowca w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Dyrektor Instytutu Dialogu Katolicko-Judaistycznego
ATK. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Wiceprzewodniczący
Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Redaktor naczelny kwartalnika
teologicznego "Collectanea Theologica". Autor wielu książek, m.in.: "Bohaterowie wiary
Starego Testamentu", "Prorok wobec dziejów", "Rozmowy o dialogu".
- Dominikanin o. Maciej Zięba twierdzi, że pontyfikat Jana Pawła II jest przez
polską inteligencję ignorowany, według Stefana Niesiołowskiego natomiast
jest on po prostu zwalczany. W marcowym numerze "Więzi" poświęconym
rachunkowi sumienia Kościoła w Polsce napisał ksiądz, że pontyfikat ten
jest podważany, osłabiany i wyśmiewany...
- Polska inteligencja ma długie tradycje w przypisywaniu sobie autorytetu, którego
nie posiadała i nie posiada oraz długie tradycje w kontestowaniu Kościoła,
sięgające jeszcze okresu przedwojennego. Po wojnie warto wspomnieć choćby
jej "zasługi" w pomniejszaniu roli kardynała Wyszyńskiego... Trzeba powiedzieć
uczciwie, że w latach komunistycznych polska inteligencja nie sprawdziła się.
Wciąż też ma jedną podstawową wadę: nie jest zdolna do obrachunku ze sobą.
Jest podatna na częste zmiany poglądów, ale stroni od związanych z ich
wygłaszaniem moralnych konsekwencji. Lubi być hołubiona i chce pełnić rolę
autorytetu w dziedzinie moralności, ale zapomina, że autorytet musi iść w parze
z kwalifikacjami osobistymi, musi się otwierać na wartości etyczne, filozoficzne i
religijne.

136

FRONDA DOŻYNKI 1996

Gdy rozpoczął się pontyfikat Jana Pawła II wydawało się, że inteligencja
pierwsza zrozumie jego doniosłą wagę i historyczną niepowtarzalność. Nie ulega
wątpliwości, że z perspektywy tysiącletniej historii Polski ten pontyfikat jest
wydarzeniem absolutnie wyjątkowym - i należało tę wyjątkowość na każdym kroku
wydobywać i podkreślać. Tak się jednak nie stało. Nastąpiło natomiast coś
przeciwnego: inteligencja włączyła się w nurt krytykanctwa, a często był to wynik
oportunizmu, do którego nawykła, bądź braku zdrowej samodzielności w ocenach
i w myśleniu. Jestem pewien, że byłoby to nie do pomyślenia w innym kraju - np.
w USA, gdyby papieżem był Amerykanin, w Niemczech, gdyby papież był
Niemcem, a nawet we Włoszech, gdzie przyzwyczajono się do papieży, którzy
są Włochami. Tamtejsza inteligencja starałaby się współpracować z papieżem,
a nie konkurować z nim i wystawiać się na pośmiewisko.
- Czy mógłby ksiądz podać jakieś konkretne przykłady?
- Wystarczy poczytać gazety z czasów pielgrzymki papieża do Polski w 1991 r.
Zresztą, jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, rezerwa polskiej inteligencji wobec Ojca
Świętego była zauważalna podczas wszystkich jego pielgrzymek do ojczyzny - w
1979, 1983 i 1987 r. Wtedy jednak można było tłumaczyć się, że panował
komunizm i nie można było pokazać, kim się jest naprawdę. Kiedy jednak papież
przyjechał w 1991 r., w Polsce istniała wolność i wtedy okazało się, że spora
część inteligencji jest bardzo antyklerykalna i antykatolicka. Podczas pielgrzymki
w 1991 r. papież zaproponował społeczeństwu powszechny rachunek sumienia
i oparcie życia publicznego na Dekalogu. To się spotkało z wielką krytyką lub
rezerwą w publikatorach. Nie mówię o pismach rynsztokowych, ale o tych, które
zajmują się "naprawianiem" katolicyzmu od zewnątrz i o tych, które "naprawiają"
go od środka. Ta "naprawa" odbywa się nie wedle wzorców proponowanych przez
papieża, lecz takich, które z nauczaniem papieskim nic wspólnego nie mają.
- Czy te zarzuty dotyczą także tzw. inteligencji katolickiej?
- Kiedy mowa o rachunku sumienia inteligencji katolickiej, przywykło się myśleć
o kimś obok nas, a nie o nas samych. Dotyczy to jednak każdego z nas - od
biskupów począwszy, na świeckich skończywszy. Wszyscy powinniśmy wziąć
odpowiedzialność za ten dar historii, z jakim mamy teraz do czynienia. Jeżeli
pojawiają się więc jakieś formy "reperowania" Kościoła, które z katolicyzmem nie
mają wiele wspólnego, to trzeba mówić o tym głośno i wprost. Nikomu nie wolno
chować głowy w piasek. Myślę, że w tym rachunku sumienia powinniśmy się
zastanowić nad zaprzepaszczeniem - także przez Kościół - szans, jakie dawały
papieskie pielgrzymki do Polski. Nie chodzi o oskarżanie kogokolwiek, ale
uświadomienie sobie, jak wiele zmarnowaliśmy i jak wiele pozostaje jeszcze do
zrobienia.
- Na łamach "Więzi" cytował ksiądz krytyczny list Jana Pawła II do redaktora
n a c z e l n e g o "Tygodnika P o w s z e c h n e g o " , w którym p a p i e ż z b ó l e m
stwierdzał, że w tak trudnym dla Kościoła momencie, jakim były ostatnie
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lata, nie znalazł on w "Tygodniku" należytego wsparcia i obrony. Odnoszę
wrażenie, że bardzo często intelektualiści katoliccy opisywali sytuację po
1989 r. jako konflikt dwóch stron - Kościoła rozumianego jako hierarchia
oraz liberalnej demokracji - sami sytuując się gdzieś ponad tym podziałem
i z góry ferując " o b i e k t y w n e " w y r o k i . Nazywali siebie p u b l i c y s t a m i
katolickimi, ale pisali o Kościele jak o "onych". Brakowało poczucia
głębokiej identyfikacji z Kościołem.
- Rzeczywiście, ujawniła się taka postawa. Pojawiły się też próby mocno
ograniczonego widzenia Kościoła - że Kościół, Kościół odpowiedzialny to my.
Albo inna próba - dzielenia Kościoła na "Kościół otwarty" i "Kościół zamknięty",
"Kościół przedsoborowy" i "Kościół posoborowy", "Kościół wczoraj" i "Kościół jutra"
itd. Stosowano przy tym chwyty p r z y p o m i n a j ą c e d o b r e w z o r c e retoryki
komunistycznej. Jeśli powiedziano, że w każdym z nas siedzi homo sovieticus,
to pod jednym względem twórcy tej formuły mają na pewno rację - homo sovieticus
tkwi również w tych, którzy chcieli ten Kościół po swojemu "naprawiać". Pojmowali
"naprawę" Kościoła jako naprawę obok, a nie naprawę w sobie.
Jeśli chodzi o list papieża, to powstał on na początku kwietnia 1995 r. i
został opublikowany na początku maja przez KAI, zaś dzień czy dwa później
ukazał się w "Tygodniku Powszechnym". W "Tygodniku" wcześniej były same
laurki, peany, wiersze i wymiana komplementów. Takie typowe kółko wzajemnej
adoracji. Zostało to przesłodzone, rozdęte ponad miarę. R o z u m i e m , że
"Tygodnikowi Powszechnemu" należy się uznanie. Są dziedziny, w których trzeba
podkreślić ogromny wkład ludzi z nim związanych. Ale są też pewne sprawy,
które z perspektywy czasu należy zganić bądź zakwestionować. Były okresy,
kiedy katolickość "Tygodnika" nie była przejrzysta. Trzeba pamiętać, że
"Tygodnikowi" został odebrany asystent kościelny w atmosferze, którą pismo
przemilczało. List od papieża przyniósł ulgę tym, dla których klimat salonowych
komplementów był nie do wytrzymania. Papież powiedział właściwie wszystko to, co inni na temat "Tygodnika" piszą w opasłych tekstach, on poddał syntezie w
kilku zdaniach. Zaskoczyła mnie ogromna trafność tej diagnozy. Myślę, że list
ten odkrywa nie tylko pewne prawidłowości dotyczące "Tygodnika Powszechnego",
ale również daje całe pole do przemyśleń dla inteligencji katolickiej w Polsce.
Moim zdaniem Ojciec Święty wykonał błogosławioną robotę dla "Tygodnika" i dla
tych, którzy - mimo wszystko - "Tygodnik" czytają. Myślę, że pismo to powinno,
nawiązując do słów papieża, przeprowadzić rachunek sumienia. Niestety, na razie
do tego nie doszło, zaś reakcja ludzi "Tygodnika" na głosy krytyki drukowane w
"Więzi" wskazuje raczej na nerwowe zakłopotanie niż poważny obrachunek z
przeszłością.
- Podczas ostatniej pielgrzymki w 1991r. papież powiedział wprost, że pod
płaszczykiem tolerancji szerzy się w Polsce nietolerancja dla ludzi
wierzących...
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- Ojciec Święty nie robił nikomu wyrzutów, a jedynie uzewnętrznił noszony w
sobie ból. Został za to skrytykowany przez tych, którzy nie zauważyli tego bólu,
lecz potraktowali jego słowa jako zarzut pod swoim adresem. Tu się ujawnia
jeszcze jedna cecha polskiej inteligencji: brak wrażliwości na cierpienie drugiego
człowieka. Mało było takich, którzy zrozumieli ból papieża. Zrozumieli go prości
ludzie. Nie robili wymówek innym, tylko próbowali dokonać rewizji własnego
sposobu postrzegania gazet, radia, telewizji...
- Odnoszę wrażenie, że papież wiązał pewne nadzieje z Polską. Dokonała
się tu - jak pisze George Weigel - Wielka Rewolucja. System został obalony
bez rozlewu krwi. Była tu bardzo silna mobilizacja społeczeństwa wokół
wartości moralnych i patriotycznych. To było jakieś świadectwo dla świata.
Zostało to jednak zaprzepaszczone.
- Chciałbym na początku wprowadzić dwie uwagi. Pierwsza - ten system nie
został obalony. On sam dogorywał. Był wypalony od środka, był bankrutem pod
każdym względem. Problem polegał na tym, w jaki sposób się skończy. Ci, którzy
ten ustrój podtrzymywali i reanimowali, w rzeczywistości bronili nie ustroju, bo w
latach 80. nie było u nas ideowych komunistów, oni bronili siebie. I co się stało?
W nowy ustrój weszli bezboleśnie, utrzymując przywileje ze starego systemu.
Nie podzielałbym schematów, narzucanych nam przez nich s a m y c h , że
powinniśmy ich podziwiać za to, że nie strzelali do nas i wszystko odbyło się
łagodnie. Przecież dzięki temu oni są dzisiaj u władzy. Nie dopuścili do rozliczenia
z systemem i pod tym względem żadnej Rewolucji u nas nie było.
Uwaga druga - perwersja komunizmu polegała na tym, że nie tylko stworzył
system władzy, ale często również opozycję wobec tego systemu. Wielu ludzi
działających w opozycji było albo świadomymi narzędziami w rękach komunistów,
co widać choćby w szybkim brataniu się z wczorajszymi "wrogami", albo też zostali
zneutralizowani przez działania władzy. Przecież ostatnie lata komunizmu część
opozycji traktowała jak western: wiedziała, że nic jej specjalnie nie grozi, a
jednocześnie miała duże pole działania, mogła dzięki temu zaistnieć w Europie
Zachodniej i w sumie - o ironio! - polubiła ten system, gdyż dawał jej rację bytu.
Nie znaczy to, że nie było opozycji prawdziwej, cierpiącej, nie flirtującej z
systemem. Po 1989 r. doszła jednak do władzy ta pierwsza część opozycji, nie
zaś ci, których komunizm kosztował najwięcej.
Przechodzę do właściwego pytania: czego papież spodziewał się po Polsce
i Polakach? Symbolicznie dał temu wyraz w 1987 r., gdy na Placu Defilad w
Warszawie dawał krzyże misyjne. Nie należy jednak zapominać, że jest on
papieżem nie tylko Polski i Europy Środkowej, ale całego świata. Myśmy przez
lata 70. i 80. przyzwyczaili się do uproszczonego obrazu Zachodu. Powtarzaliśmy
formułę ex oriente lux, ex occidente luxus. Tymczasem okazało się, że z Zachodu
może przyjść nie tylko luksus, lecz i wiele światła. Wschód, który miał być tym
światłem, często okazywał się wypalony, zewnętrzne formy pobożności nie
wystarczały, by społeczeństwa skonsolidować i wewnętrznie je przemienić.
Nierzadko podstawowe przykazania spływały po nas jak woda po kaczce. Na
Zachodzie natomiast mamy mniej katolików, ale są to ludzie, którzy dokonują
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swoich wyborów bardzo świadomie, w sytuacjach Kościołów mniejszościowych.
Być może nie majątak rozbudowanych form kultu, ale mająza to głębsze poczucie
moralności i odpowiedzialności społecznej. Nie przypuszczam, aby papież chciał
stawiać nas za przykład dla świata. Raczej odwrotnie: znając u nas duży potencjał
ludzki, który rzeczywiście istnieje, chciał, abyśmy od t e g o k a t o l i c y z m u
zachodniego, mało licznego, ale głębokiego, nauczyli się większej odporności
na pokusy, jakie niesie ze sobą nowa sytuacja społeczna. Myślę, że postawę
papieża wobec Polaków powinniśmy traktować nie jako komplement, lecz
zobowiązanie, jako zadanie do wykonania. Niestety, przesłanie Ojca Świętego
zostało odebrane w kategoriach samozadowolenia, a niejako zachęta do większej
pracy nad sobą.
Świat zmierza dziś n i e u c h r o n n i e w k i e r u n k u g l o b a l i z a c j i . P e w n e
zagrożenia, ale i pewne rozwiązania są wspólne już nie tylko dla Polski i Niemiec,
ale na przykład dla Polski i Paragwaju. Świat staje się globalną wioską, w której
życie organizowane jest przez środki masowego przekazu. W tej sytuacji
powinniśmy uodpornić się nie wobec Zachodu, ale wobec nowej sytuacji
cywilizacyjnej, w której globalnie forsuje się określone koncepcje światopoglądowe
i kulturowe. Ten wątek podjął bardzo wyraźnie Jan Paweł II w książce "Przekroczyć
próg nadziei", gdzie wskazuje, że duża część tej cywilizacji jest głęboko
antychrześcijańska i antykatolicka. Pisze m.in.: "Jeśli bowiem z jednej strony jest
w nim (w świecie - przyp. red.) obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej
strony jest w nim także obecna potężna anty-ewangelizacja, która ma też swoje
środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i
ewangelizacji. Zmaganie się o duszę świata współczesnego jest największe tam,
gdzie duch tego świata zdaje się być najmocniejszy. W tym sensie Encyklika
"Redemptoris missio" mówi o nowożytnych areopagach. Areopagi te to świat
nauki, kultury, środków przekazu; są to środowiska elit intelektualnych, środowiska
pisarzy i artystów." Albo inny cytat: "ta wola zagłuszania głosu Boga jest dosyć
programowa: wielu czyni wszystko, aby Jego głosu nie słyszano, aby był słyszany
tylko głos człowieka, który nie ma nic do zaoferowania poza doczesnością". Albo
jeszcze jeden: "odpowiedzialna jest walka z Bogiem, systematyczna eliminacja
wszystkiego, co chrześcijańskie, która w znacznej mierze zdominowała myślenie
i życie Zachodu od trzech stuleci. Marksistowski kolektywizm jest tylko "gorszym
wydaniem" tego właśnie programu". O tym wszystkim trzeba mówić! Trzeba podjąć
słowa papieża i pokazywać ludziom te składniki cywilizacji, które mają charakter
antychrześcijański. W obecnym chaosie wartości wielu nie potrafi tego uczynić.
Chrześcijaństwo nie może być religiąforsowanąna siłę. Potrzeba świadków żywej
wiary. Jest to postulat dla nas samych, dla każdego z nas. Zamiast załamywać
ręce nad losem Kościoła, trzeba zacząć od siebie, od wyrazistości i czytelności
własnych postaw i wyborów. Nie chodzi wcale o to, by wszędzie węszyć diabła,
ale o to, by ukazać ludziom perspektywy Nieba i pociągnąć ich za sobą ku Bogu.
- Zacytował ksiądz słowa papieża na temat marksizmu jako pewnej formy
walki z Bogiem. Tymczasem w Polsce, jak mówi stare powiedzenie, mamy
trupa w szafie. System nie został do końca pochowany. Pisząc w "Więzi" o
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rachunku sumienia Kościoła w Polsce, stwierdził ksiądz z żalem, że nie
doszło u nas do tego, co stało się we wschodnich Niemczech, w Czechach
czy nawet w Albanii...
- Przede wszystkim chodziło mi o dekomunizację. Postulat ten został u nas
ośmieszony, wypaczony i wyjałowiony ze swojego właściwego znaczenia. Co
ciekawe, środowiska opiniotwórcze, które wynajdują różne drobiazgi za granicą,
by je nagłośnić w Polsce, nie opisały mechanizmów dekomunizacji w byłej NRD,
Czechach czy wAlbanii. Ta sprawa została celowo przemilczana. Jeśli natomiast
ktoś rozsądny i przy zdrowych zmysłach proponował dekomunizację, był od razu
napiętnowany jako oszołom, ciemnogród, rewanżysta itd. Myślę, że stało się tak
dlatego, iż kontynuuje się u nas nowomowę na wzór nowomowy komunistycznej.
Odebrano nam słowo "pamięć" i zastąpiono je słowem "pamiętliwość". Kiedy
mówiliśmy o p a m i ę c i , s u g e r o w a n o , że j e s t e ś m y p a m i ę t l i w i . Ta z m i a n a
semantyczna, którą forsuje się od kilku lat, doprowadziła do tego, że zając i
myśliwy jadą na jednym wózku a nawet, że zając musi się usprawiedliwiać przed
myśliwym, iż go trudził, bo tamten musiał za nim biegać i przez niego się męczyć.
Jak w tym starym powiedzeniu: "Jacusiu, nie bij Małgosi, bo się zmęczysz!". Jest
to karkołomne zachwianie sprawiedliwości i, co tu dużo mówić, ogłupianie ludzi.
Osobiście winię za to także byłego prezydenta, który miał moralny obowiązek
wyrazić opinię większości tych, którzy go wybrali. Dla mnie końcem nadziei na
zmiany była noc 4 czerwca 1992 r., kiedy doszło do obalenia rządu Olszewskiego.
Nie jestem politykiem, nie znam mechanizmów lustracji, jaką zaproponował
Macierewicz, natomiast dwie rzeczy dają mi do myślenia. Pierwsza to styl, w
jakim to zrobiono, osoby, które to uczyniły, błyskawiczne dogadanie się tzw.
wczorajszych przeciwników. Druga to skutki, jakie to przyniosło: krytyka i
ośmieszanie wszystkich, którzy dekomunizację proponowali, oraz niezgłoszenie
do dziś żadnego równoważnego projektu w tej sprawie.
- Daruje mi ksiądz, ale spotkałem się z publikacjami osób duchownych,
które a r g u m e n t a m i t e o l o g i c z n y m i p r ó b o w a ł y z d y s k r e d y t o w a ć ideę
dekomunizacji. Pewien ksiądz profesor stwierdził na przykład, że nie da się
pogodzić lustracji z chrześcijaństwem, które jest religią miłosierdzia i
zakłada przebaczanie win.
- To bzdura! To jest nadużywanie chrześcijaństwa do usprawiedliwiania
rzeczywistości politycznej. Uważna lektura Pisma Świętego wskazuje niezmiennie
na relację: wina i kara. Tak jest nie tylko w Starym, lecz i w Nowym Testamencie
i to nie na zasadzie zemsty, ale przywrócenia zachwianej sprawiedliwości. Nowy
Testament mówi wiele o przebaczeniu, co w naszym życiu religijnym przejawia
się w sakramencie pokuty. Istnieje jednak pięć warunków pokuty: rachunek
sumienia, czyli obrachunek z przeszłością, żal za grzechy (nie ze strony
pokrzywdzonych, ale krzywdzicieli), wyznanie win, postanowienie poprawy i
odprawienie praktyki pokutnej. Jeśli chcielibyśmy przyłożyć zasadę chrześcijańską
do rzeczywistości komunizmu, to powinniśmy się doczekać publicznego rachunku
sumienia ze strony komunistów, a to oznacza ujawnienie m e c h a n i z m ó w
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funkcjonowania tego systemu, publicznego żalu za grzechy, a także pewnej
restytucji zachwianego porządku itd. Do niczego takiego nie doszło. Kościół tylko
wtedy sprzeniewierzyłby się swojej misji, gdyby ludziom, którzy to wszystko
uczynili, odmawiał przebaczenia. Zresztą nie chodzi tu o przebaczenie udzielone
przez Kościół, lecz przez całe społeczeństwo.
- Po o s t a t n i c h w y b o r a c h k o m u n i ś c i m o g ą m ó w i ć , że s p o ł e c z e ń s t w o im
przebaczyło, s k o r o ich w y b r a ł o .
- Moim zdaniem Kwaśniewski został wybrany nie z powodu swoich osiągnięć i
zalet, ale z powodu desperacji ludzi. Do drugiej rundy stanęli dwaj politycy
niechciani. Nie przypuszczam jednak, by prezydent Wałęsa podejrzewał, że jest
tak bardzo niechciany. Miał nadzieję na powtórzenie sytuacji sprzed pięciu lat że zostanie wybrany, gdyż nie będzie innego wyjścia. A tymczasem w sytuacji,
gdy było do wyboru czerwone i nie wiadomo jakie, ludzie opowiedzieli się za
czerwonym. Nie dlatego, że lubią ten kolor, ale dlatego, że lubią wyrazistość.
Oczywiście, to nie jest dobry układ, ale z każdego zła można też wyprowadzić
dobro. Myślę, że sytuacja stała się bardziej przejrzysta i lepiej widać, kto jest
kim.
- Dziękuję za r o z m o w ę
Rozmawiał
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MIROSŁAW DZIEŃ

POZORY
Ach, tylko pozory, nieposzlakowane
szlaki, płytkie głębie, głębokie
powierzchnie, powieki z błękitem
nałożonym warstwa po warstwie
jak tynk stuletniej kamienicy
o drzwiach zawsze zamkniętych,
zawsze mroźnych podwórkach
(tam przeciągi, aż do struny
mózgu, aż do mięśni myśli
prężących się jak tygrys
do skoku). A potem koszerne
słowa, kaligrafia, suto zastawione
stoły znakami zapytania. I ani
jednej niewątpliwej obietnicy,
żadnej ostatecznie prostej odpowiedzi.
Bielsko 27.01.1996
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CYNAMON
W moich ustach cynamon, niedziela
z wolna zsuwająca się w historię,
obłok, chrząstki metafory. Teraz
próbuję uzgodnić je z naturą rzeczy;
(a Brodski umarł w Nowym
Jorku, w styczniu odbijającym srebro
w oknach wieżowców, w suchych jak
talk alejach. Jego wiersze wiszą
w nienazwanych miejscach, w czasie
nieobjętym, pokruszone, wiotkie.
Potem spadają i toczą kule
pytań, obręcze wątpliwości, łamią
pakty i umowy, szydzą z naiwnych).
Poeta powinien żyć długo, odprawić
obrzęd, włożyć togę, przynajmniej
raz zdradzić swoich przyjaciół.
Ale niekiedy jest inaczej. Odchodzi
cicho jak polna mysz. To zbyt
wiele na legnedę, która szczyci się
dorobkiem z pogranicza opery buffo
i książek science-fiction w miękkich
okładkach.
Bielsko 4.02.1996

Mirosław
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PLAYBOY proponuje alternatywę: "Czy jako jedyni w
Europie nadal będziemy szli ręka w rękę z Irlandią? A może
raczej polski katolik, jak np. francuski stanie się panem swojej
duszy?". To szczera i jasna propozycja wyboru określająca
cele publicystów PLAYBOY'A.
Wystarczy przyjrzeć się
kondycji katolicyzmu we Francji i Irlandii, żeby dostrzec, o co
chodzi.

MARCIN DOMINIK ZDORT

KOŚCIÓŁ WEDŁUG PLAYBOY'A

Pisemka słynące z publikacji fotografii nagich panienek rzadko zajmują
się problemami wiary i Kościoła. Gdy więc zaczynają na te sprawy zwracać uwagę,
kwestia bywa warta bardziej szczegółowego przyjrzenia się.
PLAYBOY rzecz j a s n a o d b i e g a nieco od c z a s o p i s m t y p u "Cats"
d o s t a r c z a j ą c y c h regularnie swoim c z y t e l n i k o m j e d y n i e k o l e j n y c h porcji
niezdrowych podniet. Redakcja ma ambicje tworzenia pisma liberalnego i
opiniotwórczego, otwartego na świat i jego wszystkie uroki. Stąd też obok
dziewczyny miesiąca, obfotografowanej ze wszystkich stron i eksponującej
najintymniejsze szczegóły swego ciała, znalazło się miejsce dla spraw nieco
poważniejszych. PLAYBOY prezentuje zwartą i jednolitą wizję świata, w której ponieważ jest to świat otwarty - jest także miejsce na Kościół katolicki.
Kościół pojawia się w PLAYBOY'U w dwóch rolach: jako Kościół istniejący
realnie i jako Kościół idealny - projekcja marzeń redaktorów pisma. Pierwszy jest
wrogiem, drugi pod pewnymi warunkami godzien jest akceptacji.
Kościół realny nie należy do pupilków PLAYBOY'A. Główny zarzut to
właśnie jego "katolicyzm", czyli powszechność, powszechność także w sensie
całościowego ogarniania rzeczywistości przez naukę Kościoła. "Watykan to ostatni
w zachodnim świecie system absolutystyczny" - twierdzi autor PLAYBOY'A.
Godnymi napiętnowania są ci członkowie Kościoła, którym misja ewangelizacyjna
wychodzi najlepiej, którym się powiodło: Opus Dei, Akcja Katolicka czy Radio
Maryja.
Zagrożenie
PLAYBOY przede wszystkim ostrzega przed "zagrożeniem", którym mają
być instytucje związane z Kościołem, ostrzega przed groźbą wdarcia się tych
instytucji w życie każdego z nas. "Opus Dei jest wszędzie, chyba nawet tam,
gdzie go nie ma." - zapewnia publicysta pisma. - "Dziś siatka organizacji to blisko
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80 tys. ortodoksyjnych świeckich katolików, kobiet i mężczyzn". Aby jeszcze
bardziej postraszyć nieświadomych czytelników (a ilu świadomych katolików czyta
pisma z rozebranymi panienkami?) pojawiają się określenia, które ich autora
mogłyby zaprowadzić przed sąd: "mafia" czy "kościelna masoneria". "Ci, którzy
wyzwolili się z przynależności przyrównują Opus Dei do sekt odrywających dzieci
od rodzin" - utrzymuje publicysta PLAYBOYA Wreszcie uderza z najpotężniejszego
działa: "członkowie Opus Dei ochotniczo wstępowali do armii hitlerowskiej
ciągnącej na Moskwę" i wspomina o "profaszystowskich sympatiach" bł. Josemarii
Escrivy de Balaguera (założyciela Opus Dei) i jego rzekomym antysemityzmie.
"Dzieło Boże" ostatecznie zohydzone zostaje przez jeszcze jeden element: autor
PLAYBOY'A mimochodem wymienia nazwisko Mieczysława Wachowskiego,
domniemanego członka Opus Dei i choć sam odcina się od własnej sugestii, to
w czytelniku pozostawia odrobinę niepewności.
Podobnie została potraktowana Akcja Katolicka. PLAYBOY zaatakował
jej chrześcijańską wspólnotowość: "odrodzenie się Akcji Katolickiej powoduje,
że wiara przestaje być twoją prywatną sprawą". Wraca motyw wszechogarniania
rzeczywistości: "Akcja tworzy struktury na każdym poziomie życia społecznego i
w każdej jego dziedzinie". PLAYBOY dopatruje się zagrożenia w tym, że mogą
działać także katolickie przedszkola, szkoły, internaty, szkoły pedagogiczne, prasa,
kolportaż, banki, kasy, spółdzielnie mieszkaniowe etc. Wszystko to ponoć ma
stworzyć "potężna rozbudowana struktura, wszechogarniająca, kontrolująca i
oceniająca wszelkie przejawy życia społecznego".
Normalny człowiek winien także obawiać się Radia Maryja, które "według
OBOP-u ma już tylu słuchaczy, co Zetka."
Głupota
Związane z Kościołem instytucje są przede wszystkim zagrożeniem
dlatego, że opanowały do perfekcji umiejętność uzależniania od siebie ludzi. Z tą
perfekcją nie do końca współgra druga podstawowa teza PLAYBOY'A - taka
mianowicie, że Kościół jest ciemny i głupi. Pismo wyciąga z wypowiedzi ks. Józefa
Tischnera, takie wnioski jak ten, że "polscy księża są niedouczeni, mają ciasne
horyzonty myślowe". Formacja intelektualna Radia Maryja zostaje oceniona
krótko: "ksiądz Rydzyk jest agresywny, ale to żaden fenomen", "gwiazdy to np.
niezapomniana Bogumiła Boba i Antoni Macierewicz". Autor PLAYBOY'A z
przyjemnością zapomina, że w tej samej grupie katolików mieszczą się nie
pasujący do schematu, pełni łagodności i osobistej kultury: błyskotliwy polemista
Stefan Niesiołowski czy wybitny intelektualista i erudyta Marek Jurek.
Na uzasadnienie swoich tez o głupocie tradycyjnego katolicyzmu
PLAYBOY przywołuje liberalne autorytety, które na tę okoliczność zapominają o
wyznawanej zwykle tolerancji i zmieniają ją w pogardę. "Radio Maryja to radio
dla motłochu, nie tylko niepotrzebne, ale szkodliwe, zwraca się do osobników
słabo rozwiniętych intelektualnie" (Olga Lipińska), "To jest absolutne kuriozum,
peryferia kultury. Zakłamane jak cały Kościół. Zaściankowy koszmar" (Kora
Jackowska), to "jaskinia zacofania reakcji i wstecznictwa, protestuję przeciwko
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istnieniu takiego radia, bo nie zgadzam się na publiczne szerzenie ciemnoty"
(Zygmunt Kałużyński, który przyznaje, że Radio Maryja poznaje wyłącznie za
pośrednictwem tygodnika "Nie").
Agresja i Bogactwo
Obok głupoty drażni PLAYBOY'A również to, że katolicy głoszą swoją
wiarę z pełnym przekonaniem, że przyjęli za pewnik istnienie Boga i wyznaczone
przez Niego prawa. Odrzucenie relatywizmu PLAYBOY nazywa "agresją i silnym
poczuciem, że świat podbija się na rozkaz Pana Boga". Publicysta pisma nie
unika inwektyw przywołując atrybuty "ciemnoty", które jego zdaniem królują w
Kościele: "nienawiść do inaczej myślących, obsesje narodowe, skłonność do
politycznej histerii, kult niekompetencji".
Drażni PLAYBOYA mityczne już b o g a c t w o Kościoła ( c i e k a w e , że
najbardzej na wydatki Kościoła narzekają ci, którzy na tacę nie położyli ani grosza).
Autor pisma podkreśla, że Opus Dei ma swoją siedzibę "w stolicy, w willi, która
musiała kosztować krocie, przy ekskluzywnej ulicy Górnośląskiej". Usiłując z jednej
strony ograniczyć rolę księży tylko do posługi kościelnej, z drugiej narzeka, że
"kler nie buduje nowoczesnych szpitali położniczych, w zamian wznosi niebosiężne
świątnie, ufortyfikowane i kipiące od złota". Publicysta PLAYBOY'A wykazuje się
też dogłębną znajomością intencji i potrzeb Najświętszej Marii Panny. Pisze: "to
nieprawda, że Matce Boskiej potrzebna jest świątynia wysoka jak hotel Marriott".
PLAYBOY przyznaje jednak z bólem, że miliony wiernych co niedziela
składają ofiarę na działalność Kościoła, na budowanie owych wysokich jak Marriott
świątyń na chwałę Bożą. Dlaczego płacą? Na to PLAYBOY także potrafi znaleźć
odpowiedź: "Dlatego, że bierność jest jednąz cech narodowych typowego Polakakatolika". Dochodzą do tego jeszcze insynuacje wobec Radia Maryja: "Mało kto
wierzy, że nie zamieszczająca reklam rozgłośnia utrzymuje się wyłącznie z datków,
(...) dziś, chcąc nie chcąc, każdy obywatel łoży z podatków na utrzymanie
katolickich uczelni, a kto wie - może również na Radio Maryja?".
Z typowego dla liberalnych środowisk obrazu Kościoła realnego, będącego
zagrożeniem, lansującego ciemnogród, bierność i głupotę, nie akceptowanego
przez PLAYBOYA wyłania się jednak wizja pozytywna, wizja Kościoła, którą
pismo z nagimi panienkami chciałoby promować.
Bez papieża i prymasa
Nie ma w tym nowym Kościele miejsca dla o. Tadeusza Rydzyka,
założyciela Radia Maryja, które w dużym stopniu odzwierciedla to, o czym pisano
w sławnym do dziś "Rycerzu Niepokalanej", wydawanym przez o. Kolbego (a
więc i św. Maksymilian nie znalazłby miejsca w Kościele PLAYBOYA). Nie ma
miejsca dla ks. prymasa Józefa Glempa, który broniąc Radia Maryja spowodował,
iż "ludzie mają wyciągnąć wniosek, że każdy, kto inaczej myśli staje się Żydem,
masonem, komunistą, ludobójcą i musi być zwalczany aż do definitywnej
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likwidacji". Nie ma w nowym Kościele także miejsca dla papieża Jana Pawła II,
bo "poza kolejnością i nie uwzględniając sprzeciwów wyniósł na ołtarze księdza
Escrivę" (a więc pewnie i bł. Josemarii nie trafi do playboyowskiego Kościoła).
Niewielu prawdziwych katolików zostanie do nowego Kościoła przyjętych.
Negatywny wzorzec to ten z Opus Dei: "pracujesz perfekcyjnie codziennie, aby
zdążyć na mszę wstajesz wcześniej, codziennie poświęcasz modlitwie co najmniej
pół godziny, spowiadasz się minimum raz na tydzień, umartwiasz się, masz kilkoro
dzieci i codziennie poświęcasz im czas", negatywny wzorzec to także "katolicyzm
stadny, lubujący się w paradach, obrzędach, pozbawiony refleksji i wiedzy o
dogmatach wiary", katolicyzm ludzi, którzy "nawet nie wyobrażają sobie innej
formy spędzenia niedzielnego przedpołudnia, niż udział we Mszy Św.".
Propozycja PLAYBOY'A sprowadza się do Kościoła prywatnego, do
Kościoła "światłych katolików, wierzących ze świadomego wyboru". Członek
nowego Kościoła nie musi modlić się ani uczciwie pracować, zajmować się
dziećmi, ani uczestniczyć w mszach świętych i procesjach. Ważne jest nie to,
czy zostanie przez przyjęcie wiary zbawiony, ale to, że wiarę wybrał (bądź odrzucił)
świadomie. Jest to Kościół bez autorytetów, które przez dwa tysiące lat wskazywały
katolikom drogę, bez świętych, papieża i prymasa. Jedynym autorytetem są
własne przemyślenia i refleksje (bo przecież słowo "sumienie" nie mieści się w
teologii PLAYBOYA).
Nowe autorytety i francuska alternatywa
Być może stwierdzenie, iż Kościół PLAYBOYA jest Kościołem bez
autorytetów jest drobnym nadużyciem. Są oczywiście autorytety godne nowego
Kościoła. Ma szanse na miejsce w playboyowskim panteonie s e k r e t a r z
Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Tadeusz Pieronek, za to, że "nie raz (Radio)
Maryję przywoływał do porządku", mają też szansę publicyści "Tygodnika
Powszechnego", który "jako jedyne polskie pismo przez lata był łącznikiem z
europejską myślą teologiczną".
Bez żadnej wątpliwości w Kościele P L A Y B O Y A z n a j d z i e miejsce
ulubieniec pisma z rozbieranymi panienkami, "mądry i kontrowersyjny (szczególnie
dla swoich przełożonych) ksiądz profesor Józef Tischner", któremu pismo
poświęciło oddzielny artykuł, z lubością cytując jego stwierdzenia de facto
odrzucające Kościół i wyciągając proste wnioski, że "porzucenie instytucji
(Kościoła) wskutek spotkania z głupim proboszczem nie musi oznaczać utraty
wiary w Boga".
PLAYBOY proponuje alternatywę: "Czy jako jedyni w Europie nadal
będziemy szli ręka w rękę z lrlandią?A może raczej polski katolik, jak np. francuski
stanie się panem swojej duszy?" To szczera i jasna propozycja wyboru określająca
cele publicystów PLAYBOYA. Wystarczy przyjrzeć się kondycji katolicyzmu we
Francji i Irlandii, żeby dostrzec, o co chodzi.
Marcin Dominik Zdort
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Znacznie lepiej wypadło głosowanie o konieczności
zredagowania Biblii pod kątem jej zgodności z teorią ewolucji.
Wynik: 35 za, 12 przeciw. Poprosiłem o komentarz dotyczący
obrad soborowych przewodniczącego Organizacji Narodów
Zjednoczonych:
"Jestem prawdziwie
wzruszony.
Sobór
Watykański Trzeci jest najważniejszym wydarzeniem od
czasów Rewolucji Francuskiej. I jest tak samo ważny" stwierdził Wasylij Borutów.

JANUSZ SAVIMBI

SOBÓR WATYKAŃSKI TRZECI (klerykal fiction)

25 maja 2052 r. Rzym. Obudziły mnie dzwony sąsiadującego z moim
domem kościoła II Jesu. Jakieś poruszenie u jezuitów, ale nie tylko u nich. Dzwonią
w Santa Maria Tevere, to samo w bazylice św. Piotra. Złe przeczucia znalazły
potwierdzenie w komunikacie radiowym - Ojciec Święty Pius XIII zmarł nagle
nocą w swej rezydencji. Liberalna prasa nie kryje zadowolenia. Czołowy
komentator "La Repubblica", Pierre di Franco pisze: "Dobre wychowanie nie
pozwala cieszyć sie ze śmierci człowieka, mam jednak wrażenie, że nie byłem
osamotniony, gdy na wieść o odejściu tego papieża poczułem głęboką ulgę. Cały
świat od pierwszych miesięcy tego pontyfikatu nie mógł wyjść ze zdumienia, że
w XXI wieku można głosić tak reakcyjne poglądy. Nie wiemy, kto zostanie nowym
papieżem, ale epoka konserwatyzmu Piusa XIII wydaje sie być zakończona
bezpowrotnie. Brak dostosowania Kościoła katolickiego do nowoczesnego świata
byłby dla współczesnego człowieka zupełnie nieznośny".
26 maja 2052 r. Rzym. Miałem za tydzień wracać doAngoli po czteroletnim
pobycie we Włoszech jako korespondent luandyjskiego dziennika "Seguro povo",
jednak szef telefonicznie kazał mi zostać w Rzymie.
- Teraz uwaga wszystkich zwrócona jest na Watykan - mówił. - Jesteś
nam tam potrzebny.
Odwołałem rezerwację lotniczą i opłaciłem mieszkanie na kolejne trzy
miesiące.
2 czerwca 2052 r. Watykan. Trzeci dzień trwa konklawe kardynalskie.
Dziennikarze o b s i a d u j ą kawiarnię "Punguista", t y p u j e m y n a s t ę p u j ą c y c h
purpuratów: kardynał JoseArepigo (Portugalczyk, profesor prawa kanonicznego,
mający opinię liberalnego w sprawach etyki seksualnej), kardynał Gerard Reijsoek
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(Flamand, jezuita, wybitny znawca Teilharda de Chardin, poeta, bardzo lubiany
przez prasę), kardynał Antonio Chumbaboa (Zairczyk, przewodniczący komisji
ds. dialogu z wyznawcami Voo Doo - wielu reporterów typuje go z uwagi na
popularność wśród duchownych z Trzeciego Świata), kardynał Kurt Leipzigstein
(Niemiec, dominikanin, zasłynął z krytycznych wystąpień pod adresem ruchów
wspólnotowych w Kościele, nazywając je "fanatycznymi" i "nie realizującymi ducha
ewangelicznego". W swojej diecezji zakazał działania Odnowie w Duchu Świętym,
Neokatechumenatowi i Opus Dei. W ś r ó d dziennikarzy ma j e d n a k opinię
umiarkowanego). Zapadła noc, w sali pałacu watykańskiego pali się światło.
3 czerwca 2052 r. Watykan. Czwarty dzień konklawe. Reszta bez zmian.
4 czerwca 2052 r. Watykan. Po drodze do centrum prasowego spotkałem
biegnącego reportera "Liberation", który zadowolony krzyknął mi tylko : „Nie
spodziewałem się, że sprawy potoczą się tak dobrze. Ci katolicy mają jednak
poczucie instynktu samozachowawczego. Papieżem został kardynał Eugen van
den Braaten". Nasze przepowiednie wzięły w łeb. Ale kto mógł się spodziewać,
że wybór padnie na van den Braatena? Ten holenderski kardynał, przewodniczący
komisji ds. dialogu z ateizmem, nawet przez niemiecką prasę lewicową nazywany
był "bardzo liberalnym". Można było przypuszczać, że następcą Piusa XIII będzie
ktoś liberalny, ale wybór kolegium kardynalskiego przeszedł wszelkie oczekiwania.
Koło Bazyliki św. Piotra kłębiły się zdezorientowane ekipy telewizyjne. Dotarła
wreszcie do nas informacja z biura prasowego, że jutro papież w samo południe
będzie miał pierwszą audiencję.
5 czerwca 2052 r. Rzym - Watykan. Z samego rana sprawdziłem, jakie
informacje na temat holenderskiego kardynała są w Internecie. Eugen van den
Braaten ukończył seminarium salezjańskie w Amsterdamie, jednak nie przyjął
święceń w tym zgromadzeniu, został zwyczajnym księdzem diecezjalnym. W 1 9 8 9
roku obronił doktorat pt. "Czy kamienie mają dusze w świetle teologii Karla
Rafinera SI". Wykładowca filozofii egzystencjalnej w seminarium w Bombaju,
mocno zaangażowany w tym czasie w dialog z hinduizmem. Habilituje się w 1995
dzięki pracy "Koncepcja heroicznego ateizmu w twórczości Michela Foucault".
Wyświęcony na biskupa w 2001 roku, w dwa lata później zakłada Instytut Dialogu
z Ateistami w Norymberdze. W 2010 roku dostaje kapelusz kardynalski i zostaje
wysłany do małej diecezji w Islandii. To właśnie tam powstająjego najsłynniejsze
książki, m.in. "Kult maryjny a impotencja duchowieństwa", "Szamańska koncepcja
energetycznego libido jako sposób głębokiego poznania", "Chrystus wirtualny".
Ta ostatnia pozycja wywołała ostry protest prefekta Kongregacji Doktryny Wiary.
Van den Braaten w odpowiedzi na reakcję Watykanu udzielił wtedy słynnego
wywiadu dla "Spiegla" pt. "Im bardziej nie wierzę w Boga, tym bardziej w niego
wierzę", który przyczynił się do powstania spontanicznego ruchu katolików
świeckich pod nazwą "Niewidzialny Kościół" broniącego kontrowersyjnego
kardynała... Przerwałem lekturę, zbliżała się audiencja u Ojca Świętego. Pognałem
na plac św. Piotra.
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- Nic się nie zmienił - uśmiechnął sie do mnie szwedzki dziennikarz.
Rzeczywiście papież był w marynarce, pod krawatem, tylko w klapie miał
wpięty mały srebrny krzyżyk, dokładnie tak samo ubierał się, gdy był kardynałem
w Islandii.
- Kochani - odezwał się Namiestnik Chrystusa na ziemi. - Życie jest tak
skomplikowane, że właściwie nic o nim nie można powiedzieć. Dlatego nie chcę
popadać w pychę jakichś autorytatywnych sądów, które z tego miejsca zbyt często
padały. Nie zabiorę wam dużo czasu, chcę, aby mój pontyfikat upłynął pod znakiem
augustiańskiego hasła: "kochaj i rób co chcesz". Wiemy to wszyscy, że jednym z
największych osiągnięć naszych czasów jest dojrzały humanistyczny dialog jaki
ludzkość dzisiaj prowadzi. Wydaje mi się, że przyszłość Kościoła właśnie
rozstrzygnie się w intensyfikacji dialogu oraz w wytworzeniu postawy akceptacji
każdego człowieka takim, jakim on jest. Nie chciałbym, abyście mnie traktowali
jak kogoś wyjątkowego, to tylko za sprawą konwencji tutaj jestem. Aby podkreślić
moją jedność z całą ludzkością, przyjmuję imię Bill I. Oby Najwyższe Światło
nigdy nie zgasło, dziękuję za uwagę.
6 czerwca 2052 roku. Rzym - Watykan. Rzecznikiem prasowym papieża
została znana publicystka "New York Timesa" Helena Berg. Na pierwszej
konferencji prasowej poinformowała, że Bill I na skutek nalegań przedstawicieli
Ludu Bożego postanowił zwołać w tempie ekspresowym Sobór. Ma się odbyć za
dwa miesiące w Watykanie.
Wieczorem zadzwonił do mnie Alfonso, zwykle dobrze poinformowany
hiszpański dziennikarz. Powiedział, że dzisiaj odszedł ze swego stanowiska
kardynał Donaha Macmartin, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Kardynał
Macmartin był oddanym przyjacielem Piusa XIII, Irlandczyk, bardzo ortodoksyjny.
Alfonso mówi, że kardynał wyjechał do klasztoru Kartuzów w Masywie Centralnym,
podobno już na zawsze.
10 czerwca 2052 roku. Rzym. Prace przybliżające sobór idą błyskawicznie.
Pani Berg poinformowała o powołaniu Komisji Ekspertów Pozakościelnych, w jej
skład weszli profesorowie Zygmunt Bauman, Richard Rorthy, Steven Holmes, a
także Barbara Stanosz i Vaclav Belohradsky. Wiadomość ta wywołała oburzenie
hiszpańskiego arcybiskupa Ramona Primo de Rivery, tłumaczącego, iż luminarze
światowej myśli postmodernistycznej nie mogą być w niczym przydatni Kościołowi.
Z arcybiskupem polemizował sam Bill I: "Hiszpański hierarcha odezwał się w
duchu hermeneutyki podejrzeń, a nie hermeneutyki nadziei. Martwi mnie brak
otwartości naszego brata, który takimi deklaracjami niepokojąco zbliża się do
schizmatycznej postawy arcybiskupa Lefebvre'a. Czyżbyśmy zapomnieli, że
odkąd Karl Rahner SI ogłosił prawdę o anonimowych chrześcijanach nie możemy
sobie pozwolić na kategoryczne odtrącanie innych postaw aniżeli nasze?
Czyżbyśmy zapomnieli, że nie jakaś dogmatyczna prawda zbliża do Boga, a
jedynie zagłębienie się w przepaści swojej egzystencji?".
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6 sierpnia 2052 rok. Watykan. W pierwszym dniu soboru Bill I pojawił się
w eleganckim, francuskim fraku z muszką. Zgromadzeni w auli Pawła VI przez
kwadrans bili mu brawo, wreszcie przemówił: "Kochani, wiecie, że nie lubię mówić
za dużo, więc będzie krótko. Wiele w dziedzinie demokratyzacji, tolerancji i
pluralizmu przez ostatnie lata udało się nam wspólnie zrobić, ale jest jeszcze
kilka spraw do załatwienia, abyśmy mogli w pełni spokoju powiedzieć, że Kościół
pasuje do współczesnego świata. W moim przekonaniu wszystkie postulaty reform
sprowadzają się do słusznych żądań poszerzenia sfery wolności człowieka.
Dotyczy to tak życia intelektualnego, seksualnego, jak i społecznego. Postaramy
się, aby żadne postępowe stanowisko nie zostało zignorowane, aby wszystkie
nowoczesne, ekspresyjne poglądy zostały wysłuchane i uwzględnione. Tak więc
przystępujmy do dzieła, abyśmy okazali się wierni duchowi naszych czasów. Oby
Wieczyste Słońce nigdy nie zagasło, dziękuję za uwagę". Biskupi i eksperci
rozeszli się do poszczególnych komisji. Koordynacją całości prac zajął się nowy
prefekt Kongregacji Doktryny Wiary (która zmieniła nazwę na Komisję Dialogu i
Poszukiwania) - światowej sławy pisarz Umberto Eco.
12 sierpnia 2052 roku. Watykan. Wewnętrzny biuletyn Soboru doniósł, że
po dramatycznych głosowaniach w Komisji biblijnej przyjęto wniosek niezależnych
świeckich obserwatorów o potrzebie pozbawienia Nowego Testamentu tych
fragmentów, które mogą być postrzegane jako antysemickie. Wniosek zakładał
ponadto, aby katolicy używali Starego Testamentu jedynie za zgodą rabinów.
Znacznie lepiej wypadło głosowanie o konieczności zredagowania Biblii pod kątem
jej zgodności z teorią ewolucji. Wynik: 35 za, 12 przeciw. Poprosiłem o komentarz
dotyczący obrad soborowych przewodniczącego Organizacji Narodów
Zjednoczonych: "Jestem prawdziwie wzruszony. Sobór Watykański Trzeci jest
najważniejszym wydarzeniem od czasów Rewolucji Francuskiej. I jest tak samo
ważny" - stwierdził Wasylij Borutów.
13 sierpnia 2052 roku. Watykan. Prasa wiele uwagi poświęca Komisji
badającj skutki neurozy wśród księży i zakonników. Powstanie komisji jest zasługą
tzw. szkoły wiedeńskiej, doświadczonej w krytycznej analizie celibatu. Szkoła ta
mogła powstać jedynie dzięki zwycięstwu rechu referendalnego domagającego
się reformy Kościoła wAustrii w duchu postępu wiele lat wcześniej.
- Winniśmy szacunek tym austriackim bojownikom o wolność - powiedziała
podczas obrad komisji pani Berg. - Bez ich ówczesnej odwagi nie można byłoby
dzisiaj korzystać z wielkich doświadczeń psychoanalizy w kuracji duchownych.
15 sierpnia 2052 roku. Watykan. Papież swoim autorytetm wspomaga
wysiłek Komisji ds. Prawd Wiary, gdzie niedawno doszło do poważnego konfliktu.
Połowa teologów twierdziła, że szatan istnieje a druga stanowczo odrzucała ten
pogląd, twierdząc, że jest on przeżytkiem historycznym. I właśnie w tym sporze
ujawnił się wielki talent mediacyjny Billa I. Zaproponował on salomonowe
rozwiązanie - należy opublikować protokół rozbieżności w tej sprawie. Wierni
będą mogli wybierać-jedni opowiedzą się za wariantem, że szatan istnieje, drudzy
- że nie istnieje. Po zrozumieniu genialności tej myśli brawa i okrzyki radości w
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u z n a n i u dla p a p i e ż a d ł u g o nie m o g ł y się s k o ń c z y ć . Bill I w i ę k s z y m
zdecydowanniem wykazał się we wsparciu koncepcji zniesienia niektórych
dogmatów, w tym dogmatu o Dzieworództwie Maryi Panny. Argument, że ów
dogmat brzmi niezrozumiale dla w s p ó ł c z e s n e g o człowieka, a zatem jest
niepotrzebny, przekonał wszystkich członków komisji. Odwołano się w tej kwestii
do tzw. prawa Skowronka mówiącego, że dogmat jest bytem dialogicznym, który
powstawał podczas dialogu Ojców Kościoła i w ten sam sposób może być
zniesiony.
20 sierpnia 2052 roku. Watykan. Piąty dzień trwa dyskusja w kluczowej
dla chrześcijaństwa sprawie: czy Bóg jest w Trójcy Jedyny.
21 sierpnia 2052 roku. Watykan. Udało się wypracować kompromis w
sprawie Trójcy, głównie za sprawą ojców jezuitów z francuskiego miesięcznika
"Etudes". Obecny stan wiedzy i dojrzałości człowieka - proponuje projekt
Konstytucji Dogmatycznej - nie pozwala z całą pewnością stwierdzić, że Bóg
jest, albo że Go nie ma. Nie wiadomo zatem, czy Bóg jest Trójosobowy. Jedyne
co wiemy, to to, że Bóg jest tak niedostępny, że najlepiej - jeśli jest to możliwe o nim milczeć.
28 sierpnia 2052 roku. Watykan. Dzień ekumeniczny. Unieważniono
dogmat uchwalony przez Piusa XIII o pośrednictwie łask udzielanych przez Maryję
Pannę.
- Oceniliśmy ten dogmat jako peryferyjny i pozostający w sprzeczności z
wolą Chrystusa o jedności chrześcijan - tłumaczył prefekt Komisji Dialogu i
Poszukiwania, Umberto Eco. - Po tej korekcie proces ekumeniczny z naszymi
rozłączonymi braćmi protestantami będzie przebiegał sprawniej.
Papież we własnej osobie pokajał się za wszelkie krzywdy wyrządzone
ludzkości przez ewangelizację, w wyniku której bezpowrotnie zniszczono wiele
unikalnych kultów, wierzeń i praktyk religijnych.
- Niech już nigdy nie powrócą czasy, w których przedstawiciele jednej
religii mogliby stwierdzić, że są wyznawcami większej prawdy aniżeli reszta ludzi.
Koncepcja wyłączności prawdy doprowadziła w dziejach świata do największych
zbrodni i totalitaryzmów i dlatego dzisiaj powinna być potępiona - zakończył papież.
Dla podkreślenia dobrej woli Watykanu Bill I zadeklarował, że każdy
dokument Soboru trafi do Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie zostanie
sprawdzone, czy ustalenia soborowe nie naruszają wolności jednostki i nie stoją
w "sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej".
5 września 2052 roku. Watykan. Sobór Watykański Trzeci dobiega końca.
Był krótki i treściwy, jak krótkie i treściwe są wypowiedzi Ojca Świętego. Ostatniego
dnia ogłoszono nazwiska nowych świętych wyniesionych na ołtarze Kościoła
Powszechnego. Umberto Eco łamał się głos ze wzruszenia, gdy czytał, że decyzją
Billa I świętymi pańskimi zostali Izaak Rabin i Jaser Arafat.
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8 września 2052 roku. Luanda. Jestem już w domu, w Internecie przeczytałem
nowe "Credo" Kościoła katolickiego, poprawione o ustalenia odnowicielskiego
soboru. "Credo" uzupełnione jest o post scriptum informujące, że w miarę
dojrzewania Ludu Bożego wszelkie zmiany poglądów będą uwzględniane w Credo.
Nie może się jednak dziać to częściej niż co trzy miesiące. Z p o w o d ó w
technicznych.
Janusz

Savimbi
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MAKSYM GORKI

ROSYJSKIE OKRUCIEŃSTWO
Wiele okrucieństw przeżyłem i widziałem. Nigdy nie mogłem znaleźć
uzasadnienia dla ich istnienia. Całe życie męczyło mnie: Skąd pochodzi to ludzkie
okrucieństwo?
Kiedyś zdarzyło mi się czytać ksążkę z fatalnym nagłówkiem: "Postęp,
rozwój okrucieństwa". Autor p r ó b u j e przy p o m o c y b a r d z o k u n s z t o w n i e
zestawionych i objaśnionych przykładów dowieść, że postęp ludzkości prowadzi
do ujawniania tajemniczej, właściwej człowiekowi przyjemności: katować swojego
bliźniego, jego ciało, duszę. Przeczytałem książkę z odrazą, nie przekonała mnie
ani trochę, a jej paradoksy nie za długo zniknęły mi z pamięci.
Ale teraz, po strasznym szaleństwie wojny europejskiej, po krwawej orgii
rewolucji, znowu zaczynam się zastanawiać nad tymi paradoksami. Przy tym
trzeba zauważyć: co się tyczy rosyjskiego okrucieństwa - to tutaj nie widać
absolutnie żadnego postępu, formy pozostały niezmienione.
W początkach XVII w. stosowano takie tortury; usta ofiary napełniano
prochem, który potem zapalano. Kobietom przewiercano piersi, przez usta
przeciągano sznur, na którym potem wieszano ofiary.
W 1918 i 1919 robiono to samo nad Donem; na Uralu czerwoni i biali
katowali swoje ofiary tak długo, aż te nie zmarły.
Wydaje mi się, że najbardziej jaskrawą cechą moskiewskiego narodowego
charakteru jest właśnie okrucieństwo, tak jak humor - angielską. To specyficzne
okrucieństwo - to jednocześnie wymyślona z zimną krwią miara dla określenia
wytrwałości i oporu w cierpieniu, jakie może osiągnąć człowiek; swego rodzaju
próba życiowej siły.
Najciekawszą cechą rosyjskiego okrucieństwa jest jego diabelska finezja,
powiedziałbym, wyszukana estetyka. Nie sądzę, by te osobliwości można objaśnić
takimi słowami jak "psychoza", "sadyzm" lub podobnymi. W istocie rzeczy niczego
one nie wyjaśniają. Następstwo alkoholizmu? - Jednak nie myślę, żeby rosyjski
lud był mocniej zatruty alkoholem niż inne narody europejskie. Chociaż trzeba
przyznać, że wpływ alkoholu na psychikę Rosjanina jest szczególnie fatalny, gdyż
lud nasz odżywia się gorzej niż inne.
Mówię tutaj nie o okrucieństwie, które pojawia się sporadycznie, jako
wybuch chorej bądź perwersyjnej duszy. To wyjątki, które z a j m ą lekarzapsychiatrę: mówię tutaj o masowej psychologii, o duszy narodu, o zbiorowym
okrucieństwie.
W pewnej syberyjskiej wiosce chłopi wpadli na pomysł: wykopali kilka
jam, wrzucili do nich na łeb na szyję wziętych do niewoli czerwonoarmistów, a
potem zasypali te jamy do połowy tak, że spod ziemi sterczały od kolan nogi
zakopanych. Następnie chłopi z ciekawością przyglądali się drgawkom nóg.
W tambowskiej guberni wziętych do niewoli komunistów przybijano
ćwiekami do drzew. Ale gwoździe wbijano tylko w lewe ręce i nogi i zabawiano
się, przyglądając się, jak ci na wpół ukrzyżowani, w śmiertelnych konwulsjach
poruszali nie przybitymi rękami i nogami.
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Inni jeńcy zaznali takich tortur: rozpruto im brzuchy, wyciągnięto koniec
kiszki i przybijano ją ćwiekiem do drzewa lub słupa telegraficznego. Potem goniono
nieszczęśnika dookoła drzewa, przypatrując się, jak się rozwijały jelita.
Oto oddział wziętych do niewoli oficerów całkowicie bez ubrań. Z ramion
wycięto im kawałki skóry, wielkości pagonu, w miejsce gwiazdek wbijano gwoździe.
Potem powycinano im na nogach pasy ze skóry w formie kozackich czerwonych
lampasów. Powoli ta operacja weszła w powszechne użycie i została nazwana
"ubieraniem munduru". Oczywiście, że wymagała dużo czasu i precyzji. Podobne
i jeszcze gorsze łajdactwa stawały się coraz częstszymi ostatnimi laty w Rosji.
Kto był bardziej okrutny: biali czy czerwoni? W rzeczywistości jedni i drudzy
w tej konkurencji byli równi, bo jedni i drudzy to Rosjanie. A gdy chodzi o stopień
okrucieństwa, to można z pewnością stwierdzić, że ci są najokrutniejsi, którzy
posiadają najwięcej energii i władzy w rękach.
Nie wiem, czy jest gdzieś na Ziemi miejsce, gdzie tak okrutnie i nieubłaganie
obchodzi się z kobietami, jak na rosyjskiej wsi. A to już całkiem pewne, że nigdzie,
jak w Rosji, nie ma takiej masy ohydnych przysłów: "Zonę kocha się dwa razy:
jak wchodzi zaręczona do domu i jak ją niosą na cmentarz", "Dla bab i zwierząt
nie ma sądu", "Chcesz, żeby ci smakowało jedzenie, stłucz trochę żonę". W
rosyjskich wsiach są setki podobnych przysłów, wyrażających nazbieraną przez
stulecia mądrość. To słyszą dzieci, z nimi wyrasta młodzież.
Podobnie na wsi znęca się nad dziećmi. Kiedy niedawno zainteresowałem
się statystyką przestępstw w guberni moskiewskiej i przejrzałem akta rozpraw
karnych za lata 1901-1910, przeraziła mnie ogromna ilość okrucieństw, których
ofiarami były dzieci i przestępstw popełnionych na młodzieży. W Rosji na ogół
prawie każdy z rozkoszą bije kogoś. "Ludowa mądrość" zauważa w karze cielesnej
coś człowiekowi potrzebnego i korzystnego. Wyrazem tego jest przysłowie: "Za
bitego dwóch dają".
Często pytałem się uczestników wojny domowej, czy ich nie brzydziło
wzajemne zabijanie. Odpowiedź zawsze była jednakowa: "W tym nie ma niczego
obrzydliwego. Oni mają broń, my też, i my i oni w takim samym położeniu. Komu
to przeszkadza, że zabijamy się nawzajem? Jeszcze wielu naszych braci pozostało
na świecie".
To same pytanie postawiłem raz pewnemu żołnierzowi, który brał udział
w Wojnie Światowej, a później był wyższym oficerem w Armii Czerwonej. Dał mi
dziwną odpowiedź: "Co to wojna domowa? Wojna z obcymi, to całkiem coś innego,
to wzrusza duszę. Powiem wam całkiem otwarcie, towarzyszu, zabić Rosjanina,
jakie to ma znaczenie? Ich tylu, że nawet się nie zauważy, jeśli jakichś zabraknie.
Spójrzcie na przykład na te wioski: one mogą zniknąć z powierzchni ziemi, gdy
tylko zechcemy, na co one potrzebne?
A zresztą, niech czort weźmie całe nasze chłopstwo i wszystkie nasze
sprawy. Ot, w Prusach, tam wszystko było inne. Gdy tam wkroczyliśmy, aż mi
było żal. Co za wsie, co za miasta, jaka organizacja! My to wszystko zniszczyliśmy.
I po co, na co? Od tego można było oszaleć. Czułem się prawie szczęśliwy, gdy
zostałem ranny i nie mogłem więcej brać udziału w tym szaleństwie... Później
byłem pod Judeniczem na Kaukazie. Tam widzieliśmy Turków i innych diabłów,
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wszystkie nędzne narodki, ale i ich było szkoda..." Ten człowiek był na swój sposób
bardzo humanitarny; dowodził swoimi ludźmi, którzy go lubili i szanowali bardzo
i lubił swoje wojskowe rzemiosło.
Gdy mówimy o rosyjskim okrucieństwie, to nie można pominąć milczeniem
pogromów żydowskich. Fakt, że te pogromy organizowano w porozumieniu z
durnowatymi przedstawicielami władzy, niczego i nikogo nie usprawiedliwia. Ci
durnie i kanalie, pozwalający zabijać i grabić Żydów, nie nakazywali ich męczyć,
gwałcić kobiety, zabijać dzieci, wbijać gwoździe w ludzkie głowy. Cała ta krwawa
zgroza wychodziła z instynktu samych mas.
Jednak, można się ostatecznie zapytać, gdzież jest ten rosyjski chłop,
rozważny, dobry, ten niezmordowany poszukiwacz prawdy i sprawiedliwości,
którego tak pięknie i przekonywująco wymalowała nasza literatura XIX wieku?
W mojej młodości szukałem z uniesieniem tego człowieka po całej
rosyjskiej ziemi i nie znalazłem go. Zawsze natrafiałem tylko na grubiańskiego
realistę, chytrego wieśniaka, który udaje głupiego, gdy wydaje mu się to korzystne.
Z natury swej ten chłop nie jest głupi i on o tym doskonale wie. Utworzył wiele
smutnych pieśni, wiele surowych, dzikich i krwawych legend, wymyślił tysiące
przysłów, w których wyraził swoje twarde życiowe doświadczenie. On wie, że
"sam muzyk nie durak" tylko "mór jak owca", i że "świat mocny jak potok, a głupi
jak świnia". On powie: "Nie bój się czorta, a bój się człowieka" i "bij swoich, bój
się obcych". Nie ma respektu przed prawdą: "Prawdą się nie najesz" - powie. Ma
masę podobnych przysłów i robi z nich użytek przy każdej okazji. Słyszy je od
małego i od małego wyczuwa ich całą twardą prawdę, gorzki smutek i całą
nienawiść do ludzi, która siedzi w nich. Niejeden - szczególnie mieszkańcy miast
- przeszkadza s p o k o j n e m u biegowi życia c h ł o p a i chłop uważa ich za
niepotrzebnych na ziemi, na tej ziemi, którą on kocha mistyczną miłością i w
którą on wierzy mistyczną wiarą. Ta ziemia, do której jest przytwierdzony swoim
życiem, ciałem i duszą, która jest jego "przyrodzoną właściwością", tę ziemię
zagrabili jemu rozbójnicy. Długo już przed Byronem wiedział rosyjski chłop, "że
pot chłopa więcej warty od Bożego gruntu".
Narodnicki nurt naszej literatury z jego idealizowanym chłopem dążył do
pewnego politycznego celu. Ale już, na przykład, pod koniec XIX w. nastąpił
przełom w literaturze zajmującej się wsią i chłopem: stała się mniej miłosierną,
więcej szczerą. Antoni Czechow w swoich „Chłopach" dał nam nowy obraz ludu.
W pierwszej połowie XX w. pojawia się "Wieś" Iwana Bunina, mistrza rosyjskiego
stylu. W jego opowiadaniach, szczególnie w nocnej rozmowie, widać już nowy
punkt widzenia chłopa, prawie krytyczny, prawdę tu pokazano bez żadnych ozdób.
Zarzucono Buninowi, że jest arystokratą, bo odnosi się do chłopów z obojętnością,
a nawet wrogością. To nieprawda. Bunin jest przede wszystkim artystą i tylko
artystą.
W najnowszej współczesnej literaturze znajdujemy jeszcze straszniejsze
przykłady duchowej ciemnoty, w jakiej tonie rosyjska wieś. Szczególnie zwróciłbym
uwagę na opowiadania chłopa Iwana Bolnogo w "Junosti", na moskwianina
Siemiona Podiaczewa i sybiraka Wsiewołoda Iwanowa. Z pewnością żadnemu z
tych pisarzy nie można zarzucić jakiejś arystokracznej wrogości do chłopa: sami
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oni są chłopami i są związani ze wsią duszą i ciałem. Lepiej, jak kto inny, rozumieją
i znają życie prostych ludzi, nieszczęścia i zwyczajne radości wsi, duchową ślepotę
chłopa i okrucieństwo jego psychiki.
Zakończę małą historyjką, którą usłyszałem od członka pewnej ekspedycji
naukowej w 1921 r. na Uralu. Chłop z wioski, gdzie zatrzymała się misja, zapytał
mego informatora: "Wy uczeni, więc objaśnijcie mi taką sprawę. W zeszłym
tygodniu jeden Baszkir zabił moją krowę. Rozumie się, zabiłem Baszkira, a potem
ukradłem jego krowę. Więc powiedzcie mi: czy można mnie pokarać za tę krowę?"
Gdy go zapytali, czy on się nie boi, że szybciej będzie ukarany za zabójstwo
Baszkira, chłop, z pełnym spokojem ducha, odpowiedział: "A teraz ludzie nic nie
kosztują!" Słowo "rozumie się" warte uwagi. Zbrodnia staje się częsta i zwyczajna.
A to inny przykład tego samego porządku, pokazujący, jak wiejska
świadomość "dostraja się" do nowych idei. Pewien nauczyciel ludowy, chłopski
syn, pisze mi: "Znany uczony Darwin dowiódł naukowo konieczność nieubłaganej
walki o byt. Przez to, że on nie protestuje przeciw temu, by skrócić życie słabych
i niepotrzebnych ludzi, przez to, że i ludzie pierwotni pozostawiali starych na
śmierć z głodu w ich jaskiniach, lub wieszali na wysokich drzewach - to chciałbym
zaproponować wyniszczenie jakimś ludzkim sposobem tych, którzy się stali
niepotrzebnymi dla życia, gdyż jestem przeciw wszelkiemu okrucieństwu.
Proponuję truć ich jakąś smaczną trucizną. Ta metoda złagodzi walkę o byt...
Zastosować ją trzeba wobec słabych na umyśle, idiotów, wobec wszystkich
pokrzywdzonych przez naturę: kalek, ślepych, a także wobec nieuleczalnie
chorych. Podobne prawo, normalnie, nie spodoba się naszej inteligenckiej
młodzieży, ale przyszedł czas, kiedy nie należy już zwracać uwagi na tych
"idealistycznych" reakcjonistów i kontrrewolucjonistów. Utrzymanie niepotrzebnych
zbyt drogo kosztuje naród, trzeba te wydatki obniżyć do zera".
Wiele podobnych listów otrzymuję z teraźniejszej Rosji, podobnych pytań
i propozycji. Bolesne wrażenie, ale, pomijając ich dzikość, wydaje się, że myśl w
rosyjskiej wsi już się zbudziła, i chociaż jeszcze młoda i toporna, ale już czyni
próby wyjścia w kierunku do tej pory jej obcym: wieś zaczyna myśleć o państwie
i jego zadaniach.
Maksym

Gorki

przedruk za: Literaturno - Naukowyj Wiestnik, 1923, s. 167-177, tom DXXIX, tłum. na
podst. tekstu ukraińskiego - Nasz Kłycz 1991, tom I, s.59-62
tłum. Piotr Gursztyn
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Żyrynowski jest zdania,
że potrzebny jest nowy,
"ostateczny" podział świata, gdyż II wojna światowa niczego
nie przesądziła. Trzeba tak podzielić strefy wpływów, by
zaspokoić ambicje wszystkich mocarstw. Powinny one spotkać
się i porozumieć, trzeba bowiem: "skończyć z ideą supremacji
jednego państwa i przejść do współpracy regionalnej". Linie
podziału powinny przebiegać wzdłuż południków: USA i
Kanadzie przypaść powinna Ameryka Łacińska, Japonii i
Chinom - Azja południowo-wschodnia z Filipinami, Malezją,
Indonezją, Austalią, a Europie Zachodniej - Afryka

WOJCIECH GÓRECKI

SOCJALIZM Z ZAPACHEM ONUC
I NOWY PODZIAŁ ŚWIATA

Władimir Żyrynowski uchodzący za lidera rosyjskich nacjonalistów, jest w
Polsce o s o b ą znaną, choć o j e g o poglądach wie się w sumie niewiele.
Żyrynowskim albo się straszy, albo się z niego naśmiewa, traktując zwycięzcę
wyborów parlamentarnych z 12 grudnia 1993 roku i jednego z najpopularniejszych
rosyjskich polityków opozycyjnych jako element folkloru. Brakuje rzetelnej analizy
jego programu, brakuje poważnej dyskusji o tym, co się stanie, jeśli Żyrynowski
zdobyłby większy wpływ na rozwój wypadków w Rosji, a co za tym idzie - także
poza nią.
Żyrynowski na dobre zadomowił się w rosyjskim życiu publicznym,
podobnie zresztą, jak głoszone przez niego treści - niektóre hasła nacjonalistów
(i komunistów) przyswoił sobie nawet Jelcyn, chcący przed ostatnimi wyborami
prezydenckimi "kupić" elektorat. Jest to oczywiście tylko gra: zarówno nacjonaliści,
jak komuniści potrzebni są Jelcynowi wyłącznie w charakterze straszaka dla
Zachodu. Żyrynowski jednak to nie Tymiński, który rozpłynie się po przegraniu
wyborów. Przypomina raczej Hitlera, budującego swe wpływy stopniowo i
odrzucającego propozycje zostania wicekanclerzem, by w swoim czasie sięgnąć
po pełnię władzy.
Stalinizm bez chorób wenerycznych
Największa - zdaniem Żyrynowskiego - tragedia Rosji to brak ciągłości w
jej dziejach. Po każdej rewolucji zaczyna się budowa kraju od zera, bez
zachowania tego, co w poprzedniej epoce było dobre. "Złotym wiekiem" było
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ubiegłe stulecie: początkowo szalał co prawda terror, jego ofiarą padli między
innymi dekabryści, potem jednak carat stopniowo przeprowadził niezbędne
reformy, zniósł poddaństwo i w roku 1913 stan Rosji można było ocenić, używając
szkolnej skali, na "czwórkę". Po bolszewickim przewrocie wszystko zaczęto
oczywiście od początku, czyli od "zera", by stopniowo dojść do "trójki". W roku
1991, w przeddzień upadku ZSRR, kraj zasługiwał na "czwórkę z minusem",
wszystko jednak zaprzepaszczono i teraz można wystawić co najwyżej "dwójkę
z plusem". Każdy okres, dowodzi Żyrynowski, ma swoje plusy i minusy. Piotr
Wielki uczynił z Rosji mocarstwo i wybudował Petersburg, ale jego przedsięwzięcia
pochłonęły mnóstwo ofiar; Stalin z kolei wymordował miliony niewinnych Rosjan,
ale za jego czasów nie było - dzięki żelaznej kurtynie - chorób wenerycznych i w
ogóle "obyczajowość była na wysokim poziomie".
Władimir Wolfowicz nie podejmuje się dokonać jednoznacznej oceny
sowieckiego etapu historii Rosji. Nie może potępiać Związku Radzieckiego w
czambuł (zbyt wielu jego wyborcom ZSRR kojarzy się ze spokojnym, dostatnim
życiem), nie może też jednak nadmiernie go chwalić - swój program zbudował
wszak w dużym stopniu na krytyce wprowadzonych przez komisarzy rozwiązań,
między innymi w podziale administracyjnym. Z trudnym zadaniem Żyrynowski
radzi sobie przy pomocy dialektyki: "Jeszcze nie ma pełnego dostępu do archiwów,
niegdyś ściśle t a j n y c h , potem c z ę ś c i o w o z n i s z c z o n y c h , dziś c z ę ś c i o w o
rozkradzionych. Potrzeba lat dla odtworzenia obiektywnego obrazu tak zwanego
socjalistycznego okresu rosyjskiej historii, dla wyrobienia obiektywnego sądu o
osiągnięciach (one bez wątpienia były) i błędach, które odbiły się tragicznie na
losach w niczym niewinnych Rosjan".
Jedno jest pewne: niedawny ZSRR i obecny WNP to nic innego jak Rosja.
Ta sama Rosja, która siedem wieków temu ratowała Europę zatrzymując idących
na Zachód Mongołów, potem w trzech wojna zastopowała Turków, wreszcie
uratowała świat przed faszyzmem. Żyrynowski nie próbuje dociec, jak to się stało,
że jego ojczyzna została j e d n ą ze światowych potęg: rzuca kilka sloganów
("zasłużyliśmy, by być wielkim narodem, Rosji należy się mocarstwowa pozycja")
i powtarza za narodowo zorientowanymi autorami, iż Święta Ruś nigdy nie
rozszerzała swych granic drogą agresji i zawojowania cudzych ziem. "Rosja pisze Żyrynowski - broniła słabszych, choćby Armenii przed Turcją, a Gruzja i
Turkmenia przyłączyły się dobrowolnie". Świat powinien być Rosji wdzięczny,
ale nie jest; najeźdźcy, którzy na przestrzeni dziejów napadali na Rosję i niszczyli
ją - Niemcy, Francuzi, Japończycy, Szwedzi, Turcy, Polacy - winni jej są
rekompensatę, ale nie dali złamanego szeląga.
Obecnie Rosja przeżywa najcięższy okres w całej swej historii - cięższy
od mongolskiego najazdu, bo wtedy wróg był konkretny, a teraz zewnętrznego
wroga nie ma, cudzoziemskie wojska nie otaczają Rosji. Teraz wrogie siły rozbijają
Rosję od środka, a to jest najbardziej niebezpieczne.
Rosję zaczęto rozkradać na wielką skalę, przede wszystkim robiły to
struktury mafijne, ale także własny rząd: "do dzisiaj z uporem maniaka rząd rosyjski
oddaje za bezcen prawie t r z e c i ą część wydobywanych w Rosji z a s o b ó w
suwerennym państwom tzw. bliskiej zagranicy." Demokraci, którzy dorwali się
do rządzenia albo dają się na każdym kroku oszukiwać, albo celowo przykładają
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ręki do osłabienia własnego kraju. Pod dyktando MFW i CIA władze trwonią
rosyjski potencjał, np. Rosja nie otrzymała należnej jej kwoty za zgodę na
zjednoczenie Niemiec. Panująca w kraju "wielka smuta" jest oczywiście Zachodowi
na rękę - Rosja jest wygodnym, chłonnym rynkiem zbytu i r e z e r w u a r e m
niewyczerpanych praktycznie zasobów surowców.
Żyrynowski bije na alarm: "Jeśli zostawimy wszystko tak, jak jest teraz, to
przed Rosją nie ma przyszłości. Ona zginie, jak Imperium Bizantyjskie. Tylko, że
Imperium Bizantyjskie zdobyte zostało przez barbarzyńców, przez przybyłych na
koniach ze wschodu Turków Seldżuków, Turków Osmańskich z obnażonymi
szablami, zaś Rosja zostanie stopniowo rozmyta od wewnątrz, Rosjanie staną
się mniejszościami narodowymi, ludźmi drugiej kategorii, s p r z ą t a c z a m i ,
śmieciarzami, personelem pomocniczym. Pełna degradacja nacji. Spadek liczby
urodzeń, rodzenie kalek. Wykorzystanie kobiet jako prostytutki w domach
publicznych. To ma miejsce już dzisiaj. Już dzisiaj istnieje niewolnictwo: na
Północnym Kaukazie Rosjan zwabiają albo siłą zapędzają w góry i wykorzystują
jako niewolników do pilnowania bydła należącego do beja, miejscowego pana. I
ta tendencja będzie się nasilać. (...) W rezultacie naród będzie karłowacieć i
rozpływać się i przekształcać w biomasę. To nie dzieje się od razu. Ale potem
będzie za późno, aby cokolwiek zmienić. Naród trzeba ratować dzisiaj. Dzisiaj
mamy szansę go uratować. Dzisiaj i w najbliższych latach. Inaczej w następnym
wieku nastąpi koniec narodu rosyjskiego. On zginie, jak Bizancjum."
Demokracja kończy się t a m , gdzie g w a ł c ą d z i e w c z ę t a
W jaki sposób ratować naród? To proste - głosować na Żyrynowskiego,
który zapewnia: "Klnę się przed wami, że mam uczciwe zamiary, że mam tylko
jeden cel - uratować moją nację, uratować mój naród, uratować wszystkich tych,
którzy znajdowali się i znajdują wokół mnie". I jeszcze jeden cytat: "Są już siły,
wokół których można się skupić i, wybrawszy lidera, iść naprzód. Rozumiem, coś
wam nie odpowiada u Sterligowa i Trawkina, Astafiewa i Baburina, i Ampiłowa, i
Makaszowa, i Ziuganowa i u pozostałych. Może coś wam nie odpowiada i u mnie.
Ale na cóż będziemy czekać? Na Zbawiciela? Może być trochę za późno. Nie
wolno ryzykować. Dlatego, aby uniknąć ryzyka, wzywam was, Rosjanie, złączmy
się pod sztandarem naszej partii, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji".
Żyrynowski głosi hasła skrajne, ale stara się je realizować zgodnie z
prawem. "Powstaje pytanie - pisze w jednym z tekstów - jak widzi zmianę władzy
LDPR? Odpowiadam: tylko poprzez wybory. (...) Nigdy żadnych przewrotów nie
inicjowaliśmy i inicjować nie będziemy." Odpowiadając na zarzut swego byłego
przyjaciela politycznego, pisarza Eduarda Limonowa, że za dużo gada, a za mało
robi, zauważa: "Nie podobały mi się jego wezwania do zbrojnej rozprawy z rządem
(...). LDPR to partia prawa, która zna dziesiątki sposobów nacisku na rząd, od
kuluarowych, do otwartych mitingów, ale w naszym arsenale czołgów ani
bojowników nie ma."
Żyrynowski, choć legalista i - jak pisze w "Ostatnim skoku na Południe" zwolennik pluralizmu we wszystkich przejawach życia politycznego i społecznego
("w demokracji, w formach własności, w sposobach rozwiązywania problemów
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narodowościowych, koncepcjach państwa, w wychowaniu dzieci") zapowiada,
że gdy zdobędzie władzę, będzie sprawował, przynajmniej w pierwszym okresie
- rządy autorytarne. Po pierwsze - "nie wolno uczyć się demokracji, kiedy leje się
krew. Nie wolno, kiedy grabią, zabijają, kiedy gwałcą dziewczęta." Po drugie - w
określonych sytuacjach niezbędne są radykalne rozwiązania. Takie sytuacje to:
zorganizowana przestępczość, próby rozbicia jedności państwa, zniszczenia jego
systemu ekonomicznego. Żyrynowski jest także za siłowymi rozwiązaniami w
"gorących punktach", którym to idiomatycznym określeniem nazywa się w Rosji
miejsca, gdzie doszło do krwawych zajść, zamachów, przewrotów, pogromów,
rewolt i regularnych wojen; z tego powodu poparł interwencję w Czeczenii.
Ustrój, który Władimir Wolfowicz proponuje Rosjanom to narodowy
socjalizm: "Określmy, jakie społeczeństwo będziemy tworzyć. Czy będą w tym
społeczeństwie bogaci? Obowiązkowo. Czy będziemy co pięć lat decydować,
komu co zabrać? Nie. Nie jesteśmy partią proletariacką. Czy uznajemy prywatną
własność? Tak, oczywiście. Pozwolimy umrzeć z głodu emerytowi albo dziecku,
pozostałemu bez rodziców? Nigdy. Zasiłek, dach nad głową, opieka lekarska,
bezpłatny chleb i mleko stanowią minimum, które trzeba zapewnić. To jest właśnie
socjalizm. Ale u nas będzie nasz socjalizm, nie szwedzki, nie belgijski, ale nasz
narodowy, swojski, parciany, obliczony na wspólnotową, gromadzką psychologię,
z zapachem onuc. Z wielką rolą państwa i administracji."
Żyrynowski zdaje sobie oczywiście sprawę, z jaką postacią zwykle kojarzy
się narodowy socjalizm: "Narodowy socjalizm nie ma nic wspólnego z hitleryzmem.
Hitler zdyskredytował ideę narodowego socjalizmu. W jego doktrynach więcej
jest z idei kominternowskiej światowej rewolucji. (...) Narodowemu socjaliście
niepotrzebne jest panowanie nad światem, nie będzie mierzył czaszki sąsiada
innej narodowości, nie chce rozlewu krwi." Sam nacjonalizm może być według
Żyrynowskiego twórczy lub rujnujący (w tym drugim przypadku idea narodowa
jest jedynie pretekstem): "Nacjonalizm to idea jakości. Nacjonalizm - to oddzielne
mieszkanie, nie komunałka i nie akademik. Żyjąc w tym mieszkaniu będziecie z
radością chodzić w gości do sąsiadów, zapraszać ich do siebie, ale nie będzie
wspólnej toalety, ani wspólnej spiżarni, czyli nie będzie też kłótni i chamstwa".
Kamasze w ciepłym oceanie
Posłuchajmy kolejnych wizji Władymira Wolfowicza:
"Potrzebujemy Rosji w granicach z początku wieku albo chociaż w
granicach z 1977 roku. I otrzymamy ją bez jednego wystrzału. Zewsząd wycofamy
się, skończymy tę burzę w szklance wody o Ukrainę, wyjdziemy zAzji Środkowej
i Kaukazu, zostawiając [te ziemie - przyp. tłum.] polowym komendantom i mułom.
Po jakimś czasie wszyscy przyjdą do nas sami, a raczej nie przyjdą, lecz
przypełzną, pobici, głodni, chorzy, niektórzy o kulach, inni na noszach. Będą nas
błagać, żebyśmy dali choć ciepłej wody do mycia. Niektórych przyjmiemy (bez
wątpienia braci - Słowian), ale Republiki Ukraińskiej nie będzie. Będą dwie
dziesiątki guberni, bezpośrednio podporządkowanych centrum. I, powtarzam,
najważniejsze - nie dać się wciągnąć w konflikty. Niech się wciągają w konflikty
Turcja, Iran, Pakistan. W rezultacie kraje te utracą swoją państwowość. Wessane
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zostaną w owo południowe błoto niestabilności. I wówczas przyjdziemy my. Nasi
żołnierze obmyją swe kamasze w wodach ciepłego Oceanu Indyjskiego a
miejscowa ludność powita ich kwiatami. Przyjdą jak wyzwoliciele, ratujący od
głodu i samounicestwienia".
W powyższym cytacie znaleźć można wszystkie w zasadzie ważniejsze
punkty politycznego programu Władimira Żyrynowskiego. Wymienione są w
sposób chaotyczny (być może celowo), spróbujmy je zatem uporządkować. Po
pierwsze: Źyrynowskiemu chodzi o nowy, "ostateczny" podział świata, w wyniku
którego Rosja zyskałaby dostęp do Oceanu Indyjskiego (przyłączywszy wcześniej
samodzielne dziś byłe republiki radzieckie). Po drugie: wewnętrzny podział
administracyjny nowej Rosji nie powinien być oparty na kryteriach etnicznych.
Dokonanie z jednej strony "skoku" na Południe, z drugiej zaś przeprowadzenie
reformy wewnętrznej pozwoliłoby - zdaniem Żyrynowskiego - uratować naród
rosyjski.
Aby to urzeczywistnić, należy powołać "w wolnych wyborach nowe
kierownictwo kraju, ustanowić autorytarny reżym z silną władzą centralną, zostawić
w kompetencji centrum nadzór nad obroną kraju, transportem, łącznością,
zasobami energetycznymi, ochroną środowiska naturalnego i przekazawszy
pozostałe decyzje ekonomiczne władzom miejscowych jednostek terytorialnych,
zamknąć granice i wprowadzić ścisły reżym celny."
Dzisiejsze niepodległe państwa wrócą do Rosji i zaakceptują podyktowane
im warunki, gdyż alternatywą będzie "żebracza wegetacja". Wtedy będzie można
pomyśleć o "ostatnim skoku na Południe", czyli oparciu rosyjskich granic o Ocean
Indyjski. Trwałość imperium i jego właściwy rozwój może-zdaniem Żyrynowskiego
- zapewnić jedynie "czterobiegunowość", to znaczy wykorzystanie w charakterze
naturalnych granic czterech oceanów - Lodowatego na północy, Pacyfiku na
wschodzie, Atlantyku (poprzez Morza Bałtyckie, Czarne i Śródziemne) na
zachodzie oraz Indyjskiego na południu. Rosja powinna "wyjść na brzeg" tego
ostatniego, w przeciwnym wypadku zostanie zepchnięta do tundry.
Z południa grozi Rosji największe niebezpieczeństwo: "Południe jest
niestabilne, krwawiące, buntujące się. (...) Wszystko w stanie ukrytej wojny, w
stanie wrogości. A ponieważ narody Południa często ze sobą walczyły, działa już
u nich zemsta krwi, one już nie mogąsię uspokoić, będą walczyły zawsze." Walki
te mogą doprowadzić do trzeciej wojny światowej - grozi Żyrynowski - dlatego
trzeba wbić klin między najbardziej sobie wrogie narody: persko- i turkojęzyczne.
Trzeba interweniować także dlatego, że Turcja planuje budowę Wielkiego Turanu
- państwa ciągnącego się od Stambułu do Ałtaju i jednoczącego narody tureckie
oraz dlatego, że od południa zagraża światu fundamentalizm islamski. Zrobić z
tym wszystkim porządek może jedynie Rosja z dostępem do Oceanu Indyjskiego.
Żyrynowski jest też zadeklarowanym przeciwnikiem występujących
obecnie w Rosji jednostek narodowo-terytorialnych (autonomicznych republik i
obwodów), gdyż jego zdaniem są one krzywdzące dla Rosjan. W całej Rosji
powinien obowiązywać jednolity podział na gubernie, powiaty i gminy; gdy na
terenie jakiejś jednostki żyć będą w sposób zwarty przedstawiciele jednego narodu
możliwa jest nawet dwujęzyczność, ale w tylko ramach tej jednostki. Hegemonem
pozostaną oczywiście Rosjanie etniczni, wielki naród rosyjski; obowiązywać będzie
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rosyjski język i rosyjska waluta (jak w Europie angielski i ECU), pilnowaniem
porządku zajmie się rosyjska armia: "To nie kaprys. To los Rosji. To przeznaczenie,
fatum. To ofiara Rosji. Powinniśmy to zrobić, ponieważ nie ma wyboru. Nie
możemy inaczej. To geopolityka. Nasz rozwój tego wymaga. Jak dziecko, które
wyrosło z jednego ubrania i potrzebuje nowego. I nie chodzi o ujarzmianie innych
narodów, o podbicie obcych terytoriów. Tam wszystkie terytoria - sporne. Tam
wiecznie trwa walka." Narody Południa znajdą w Rosji swą ojczyznę, znajdą
warunki do wszechstronnego rozwoju. "Być może nie spodoba się to ["ostatni
skok" - przyp. t ł u m ] w Kabulu, w Teheranie, wAnkarze.Ale milionom ludzi będzie
się za to żyło lepiej."
Nowy ostateczny podział ś w i a t a
Żyrynowski jest zdania, że potrzebny jest nowy, "ostateczny" podział
świata, gdyż II wojna światowa niczego nie przesądziła. Trzeba tak rozdzielić
strefy wpływów, by zaspokoić ambicje wszystkich mocarstw. Powinny one spotkać
się i porozumieć, trzeba bowiem: "skończyć z ideą supremacji jednego państwa
i przejść do współpracy regionalnej". Linie podziału powinny przebiegać wzdłuż
południków: USA i Kanadzie przypaść powinna Ameryka Łacińska, Japonii i
Chinom - Azja Południowowschodnia z Filipinami, Malezją, Indonezją, Australią,
a Europie Zachodniej - Afryka.
W ten sposób - sugeruje Władimir Wolfowicz - nikt nie będzie sobie
przeszkadzał. Oczywiście trzeba będzie wyjaśnić szereg drobniejszych kwestii,
np. uregulować stosunki między Rosją i J a p o n i ą (Żyrynowski przewiduje
możliwość niewielkich ustępstw terytorialnych, jeśli Japończycy będą się ich
domagać), zapewnić bezpieczne granice zaprzyjaźnionym z Rosją Indiom
(mogłyby wchłonąć Pakistan) czy spełnić, między innymi kosztem Polski,
roszczenia dominujących w Europie Zachodniej Niemiec: "Niemcy otrzymają
możliwość odzyskania Prus Wschodnich, leżących na terytorium Polski (nie
powinna się ona przyzwyczajać do obecnych granic), Danzigu i Stettina, które
dziś nazywają się Gdańsk i Szczecin, polskiego korytarza. Być może części Moraw
i Czech. I Niemcy uspokoją się, oni więcej nie będą się ruszać na Wschód." Dla
każdego coś miłego, tylko nie dla Polaków: "Rumunia też coś może dostać, dajmy
na to - kawałek Mołdawii. Węgry m o g ą dostać jakiś kawałek Rumunii na
Zakarpaciu. Polacy są pokrzywdzeni, dlatego, że chcieliby otrzymać Lwów, ale
Lwów potrzebny jest republice Zachodnio-Ukraińskiej. I Niemcy z a d ł a w i ą
Polaków."
Wszystko po to, by, jak pisze Żyrynowski, było jak najmniej granic: "Nie
wolno dzielić ziemi. (...) Podzielmy Francję na nowo na Galię, Bretanię, Frankię
itd. Albo Hiszpanię podzielmy znów na kraj Basków, Katalonię i Hiszpanię
właściwą. Przecież wszystko można podzielić. Włochy - na Sycylię, na Północne
Włochy, Tyrol oddamyAustrii, Triest - Jugosławii, teraz to jest Słowenia. Oddzielmy
Korsykę od Francji, zabierzmy jej zamorskie terytoria, podzielmy cały świat granice, krew, komory celne, siły szybkiego reagowania, represje. Czyżby
potrzebne to było ludzkości?"

FRONDA DOŻYNKI 1996

165

"Ostateczny podział świata", "ostatni skok na Południe", "ostatni wagon
na północ"... Jak każdy wizjoner, lider LDPR lubi takie słowa jak "ostateczny" i
"ostatni", wierzy bowiem, że to, co proponuje, jest tak doskonałe, że utrzyma się
do końca świata.
Wojciech
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WŁADYMIR ŻYRYNOWSKI

OSTATNI WAGON NA PÓŁNOC (fragmenty)
Zimna, listopadowa noc... Dworzec Jarosławski niemal pusty. Ciemno,
pada mokry śnieg.
Ochrypły gwizd spalinowej lokomotywy: odjeżdża pociąg
Moskwa-Anadyr/1/. Stare, towarowe wagony, skrzypiąc żałobnie pordzewiałymi
kołami, zaczęły się toczyć. Kilka minut - i skład znika w śnieżnym tunelu; w zamieci
widać jeszcze tylko czerwone światełko latarni z ostatniego wagonu idącego na
północ pociągu. Na peronie nie ma odprowadzających: nikt nie zechciał przyjść
pożegnać się z pasażerami. Kimże oni są, ci nocni podróżnicy? Przenieśmy się
myślą tam, do ostatniego wagonu. Co to za człowiek przycupnął na pryczy w
pobliżu drzwi? Trudno poznać w mdłym świetle mijanych latarni. Przypatrzcie się
uważnie - to cętkowany reformator Michaił Siergiejewicz, który umiał tak "zacząć",
a potem tak "pogłębić", że Rosja-matuszka do dzisiaj się nie podniosła! Ten
traktorzysta-noblista, polityczny Czykatiło 121, dał radę zgwałcić cały wielki kraj.
Czy śnią mu się krwawi chłopcy z Sumgaitu, Tbilisi, Wilna? Zastanawia się, gdzie
jest dziś jego złotousta małżonka, Susłow w spódnicy? Żałuje, że nie mógł wziąć
ze sobą miliardów otrzymanych za zjednoczenie Niemiec i puszczonych w obrót
przez "Fundację Gorbaczowa"? Nie zechciał, jak Judasz, powiesić się na pierwszej
suchej gałęzi, zdradziwszy partię, która na własnej piersi wyhodowała żmiję?
Milczy Michaił Siergiejewicz, ołowianymi oczami patrzy na mijane stacje. A kto to
śpi na najwyższej półce? To " wielki ideolog", Aleksandr Nikołajewicz Jakowlew.
Do kogo bardziej, jak nie do niego, pasuje ludowe porzekadło o tym, że "gówno
nie tonie"?! Przygotowywał ideologiczne klisze dla Breżniewa, potem dostarczał
je, nieco zmodyfikowane, Gorbaczowowi, no a swoją karierę zakończył za Jelcyna,
jako telewizyjny "ojciec chrzestny".
Cóż za człowieczyszcze wypełniło swoim brzuchem cały przedział? Po
znajomym świńskim mlaskaniu poznajemy bredzącego ekonomistę, Jegoruszkę
Gajdara. O czym mruczy we mgle ten straszny, okrągłolicy chłopiec? Czy choćby
przez sekundę wierzył w swoją paplaninę? Jeśli wierzył, to kiedy - pracując w
gazecie "Kommunist", czy w październiku 1993 roku, wzywając uśpionych
moskwian do skończenia z "czerwonoskórym gadem"? (...) Ile ten Płochisz 131
ukradł narodowi? Komuś dwa, komuś pięć tysięcy. Ludzie składali myśląc, że
mająjakieś tam oszczędności. Figa! Przyszedł Jegor - burżujek, wszystko zabrał.
Nie będzie mebli, samochodu, mieszkania. Niechby nawet wszyscy zdechli,
najważniejsze są eksperymenty ekonomiczne.
W następnym przedziale narodu jak śledzi w beczce - osobistości bez
nazwisk, ze złodziejskimi ksywkami "Szachraj", "Czubajs", "Burbulis". Jeden,
poruszając karaluszymi wąsami, przywiódł Zakaukazie nad krwawą przepaść,
drugi - rudy szuler, o mało nie oddał Twierdzy Pietropawłowskiej, a potem długo
ogłupiał rosyjski naród kolorowymi papierkami - woucherami, próbując jak
najszybciej sprzedać kraj takimż rudym zagranicznym cwaniaczkom. Trzeci, były
wykładowca komunizmu naukowego, całe życie, jak się okazuje, był dysydentem
i kiedy mu tylko pozwolono, od razu zaczął wykrzykiwać, że demokracja jest
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korzystna dla zdrowia. Obok wyłupiastooki Andrzejek Kozyriew, najbardziej
zagraniczny ze wszystkich ministrów. Idę o zakład, że w porównaniu z nim James
Baker to po prostu mięczak, przecież dla rozkwitu Ameryki i zniszczenia Rosji
Kozyriew zrobił nieporównanie więcej od swojego zamorskiego kumpla.
Grozą przejmuje spacer po wagonie - im dalej, tym więcej straszydeł.
Satanista Jakunin w czarnym chałacie, bracia syjamscy Niemców i Jawliński,
wiedźmy Bonner i Gerber, żaby Starowojtowa i Nowodworska (...), pseudogenerałowie,
brodaci prorocy, paryscy beletryści-homoseksualiści, satyrycy-prostytutki i
dziennikarze nie wymawiający "r". Panoptikum! Wizja Hieronima Boscha! Kto
siedzi w ostatnim przedziale - nie widać, ciemno, a zresztą nie chce się patrzeć.
Zgiń, przepadnij siło nieczysta! A za oknem? Pola, lasy, rzeki, miasta, wioski Rosja! Jakżesz ty, matko-Rosjo, jakżesz ty dopuściła, by rządziły tobą te herody,
by morzyli cię głodem, mordowali, gwałcili? Fiodorze Michajłowiczu! Czyżby w
twoich czasach były "biesy" ? To były biesiątka! Biesami są ci w tym wagonie. W
Ostatnim Wagonie na Północ. Ileż zepsuli, ileż splugawili! Chytre kreatury, szybko
zrozumieliście, że siłą nie złamie się wielkiego mocarstwa, wielkiego narodu. Nie
dali rady ani Napoleon, ani Hitler. Wy chcieliście przeciwnika wziąć na wyczerpanie
i prawie się udało. Co roku Rosjanie umierali milionami, a kobiety nie były w
stanie rodzić - co tam dziecka, siebie nie mogły wykarmić. I za pięćdziesiąt lat
zostałoby nas trzydzieści milionów. Gnilibyśmy na Wołogodskich i Astrachańskich
błotach. Widzę ten straszny obraz... Ścinamy ostatnie drzewa, sadzimy ziemniaki,
żurawinę i kapustę. Zostało nam kilka monastyrów i więzień, kilka szpitali.
Rosyjskie kobiety piorą w korytach, w nosidłach taszczą wodę ze studni. Wróciły
łykowe łapcie, fufajki, czapki-uszanki. Miliony ludzi się męczy, a wśród rosyjskich
elit politycznych - Szwondery i Szarikowowie. Mało było draniom wódki i
narkotyków, żądają nowych rozrywek, ale nie walk kogutów ani wyścigów
karaluchów - chcą krwi, dalejże, zabawiać się krajem, wielką Rosją. Wszędzie,
na całym świecie, są tacy niegodziwcy-żartownisie. Poszydzili nadAfryką, potem
nad Ameryką Łacińską. Poszumieli w Azji, postrzelali w Zatoce Perskiej, na
Grenadzie stuknęli prezydenta, z Panamy prezydenta uprowadzili, w Libii w
prezydenta strzelali z armaty. Nawet bomby atomowe pozrzucali na miasta
japońskie. Wesoło - umrzeć można ze śmiechu.
I Rosji kawalarze nie zostawili w spokoju. Od 1917 do 1922 - bolszewicki
totalizator. W końcu komuniści opamiętali się - wstyd być "piątą kolumną" Zachodu.
Popalili, krwi popili i od nowa rozpoczęli budować wielkie Państwo. Ale ani wuja
Sama, ani wuja Mosze nie oszukali. Nie chcecie, bolszewiczki, tańczyć, jak wam
zagramy-zapłacicie. I zapłacili. Siedemdziesiąt lat po Rewolucji Październikowej
rzeczownik "komunista" brzmi jak obelga. Ale zmienić władzę to za mało - trzeba
naród zdemoralizować i rozpić. Jak? Nieszczęściami, musi spaść na niego jak
najwięcej nieszczęść. Rewolucja, wojna, znowu rewolucja, znowu wojna.
Nieustanne wspominki. Kiedy prawosławni piją? Na wspominkach. Sam Bóg każe
wypić za zmarłych i za zabitych... Ale ani otwartą wojną, ani rewolucją kraju się
nie rozwali. Rosyjski muzyk jest po chłopsku uparty. Rzuci się pod czołg, z
płonącego samolotu zdoła jeszcze zrzucić bombę. Trzeba zadawać ciosy, ale od
wewnątrz, w wiele miejsc równocześnie! Wymyślili pieriestrojkę z "panem"
stawropolskim na czele. Tak, już go widzieliśmy - wiozą drania na Północ. I - siła
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złego na jednego - zaczęły nawiedzać nieszczęsną Rosję przedziwne wypadki:
niemiecki małolat Rust wylądował wprost na Placu Czerwonym, ni stąd, ni zowąd
przytrafił się Czernobyl, zapłonął Sumgait, a ospali sierpniowi bossowie partyjni
urządzili bezsensowny pucz. Do władzy dorwała się hołota - te gajdarki, szachrajki
- pasażerowie naszego wagonu na północ.
Wiele sił miała sfora diabelska. Wiele pieniędzy wyłożyli waszyngtońscy i
telawiwscy sponsorzy. Wiele udało się zniszczyć, wiele splugawić. Ale nie powiodło
się doprowadzenie koszmarnego zamysłu do końca. Niegodziwcy byli podzieleni
i skłóceni. Rosjanie długo słuchali mentorów o brudnych, zakrwawionych rękach
i pustych duszach, zrozumieli jednak wreszcie, (...) nie tędy droga! Zwarli szeregi,
uwierzyli ludziom nowym, uczciwym i czystym, nie biorącym miliardowych
łapówek, ludziom, którzy nie kradną i nie zabijają.
Stukoczą koła po zmarzniętych szynach, coraz dalej na Północ mknie
pociąg, przy zakratowanych oknach siedzą chytrzy, cwani, złośliwi, ale zwyciężeni
nikczemnicy. Smętnie patrzą na czarne niebo, gdzie lada moment rozbłyśnie
świt nowego dnia. Ale ten dzień - nie dla nich. Mruga, kołysze się czerwona
latarnia na ostatnim wagonie... 141
Wtadymir

Żyrynowski

Przypisy:
l\l Anadyr to stolica Czukotki, będąca dla mieszkańców centralnej Rosji synonimem
miejsca najbardziej odległego, niedostępnego, przysłowiowym "końcem świata". Pociągu
relacji Moskwa-Anadyr nie było, nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie: na Czukotce
budowę kolei uniemożliwia wieczna zmarzlina.
121 Andrzej Czykatiło zwany także "wampirem z Rostowa" lub też "wampirem stulecia"
to głośny morderca i gwałciciel, który w latach 1978-92 dokonał ponad 50 brutalnych
morderstw na tle seksualnym.
/3/ zdrajca, jeden z bohaterów powieści Arkadija Gąjdara (dziadka Jegora)
141 Jest to fragment książki pt. "Ostatni wagon na północ". Tytułowy wagon to ten,
którym Żyrynowski obiecuje zesłać na Sybir swoich przeciwników po zwycięstwie
wyborczym.
tłum. i przypisy Wojciech Górecki
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DARIUSZ BRZÓSKA BRZOSKIEWICZ

Śmiech
śmiech
na sali
ale
powalił

Na światłach
jadą samochody
przez skrzyżowanie
7, 9, 7 , 1 1 , 8 , 7, 7 , 6 , 9 , 1 1 , 1 4 , 1 1 , 8
6, 6, 6, 3, 7, 6, 8, 3, 11, 8, 11, 14

Przyszłość
przyszłość często opiera
się
jak ziemia
łopacie

Nigdy
nigdy nie zrozumiem
co to
jest
jezioro

Komputer I
jak jestem
na piątym
poziomie rotta
czuję się niesamowicie
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J a k się c h c e
jak się chce
wszystko
wygląda
niesamowicie

1970
Co tu się działo?
co tu się działo??
cO tu się działo???
cO tU sIĘ dZiaŁO????

Ile
ile trzeba
pokory
żeby ciągle
jeść fastfoody

Zawsze
co by
nie mówić
zawsze
jakoś jest

Wszystko
wszystko ma być
tak
jak
ma być

FRONDA DOŻYNKI 1996

171

Wydaje się
ludziom się wydaje
że
czasu
nie ma

Wie
z kamieniem
nie pogadasz
a swoje
wie

Kalinka II
kręci się mała
między stołami
wszystko rozlała
uśmiech posłała

Lwów 1961
zamkęli
marlin monroou
do łagru
widocznie się należało

Trzeba
trzeba
wreszcie
rozsmakować się
w trzeźwości

ONZ
samo
gadanie
niczemu
nie służy
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1612-1654
co się działo
w smoleńsku
w latach
1612-1654

KRZACZORY
Ty wiesz
wszystko
nawet to
co robię teraz w krzaczorach

ROZMYŚLANIA PRZY LICZNIKU ELEKTRYCZNYM
nie wiem
czy kiedykolwiek
będzie dzień
2 VI 2147 roku

***
mój
japoński
ogródek
wielki jak meteoryt

Dariusz

Brzóska

Brzoskiewicz
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Jeżeli mówimy, że - jeśli zyskamy realny wpływ na
państwo - będziemy niszczyć pewne zjawiska czy mafie
bezkompromisowo i nie pójdziemy na żadne układy, jeżeli
chodzi o czyszczenie struktur państwowych, to będziemy
postępować dokładnie tak, jak zapowiadamy.

OSUSZANIE BAGNA
( r o z m o w a z d z i a ł a c z a m i Ligi R e p u b l i k a ń s k i e j : P i o t r e m C i o m p ą ,
Robertem Czyżewskim, Rafałem Dzięciołowskim, Mariuszem
Kamińskim, Andrzejem Papierzem, Grzegorzem Wąsowskim.)

- Postarajcie się wyjaśnić, skąd ta porażka? Dlaczego komunistom udało
się wygrać batalię o świadomość społeczną i czy to jest definitywne? Czy
już udało im się wytworzyć nową strukturę tego kraju i teraz będzie trzeba
czekać nie wiadomo jak długo na nowy przełom historyczny, który może
właściwie w ogóle nie nadejść, bo do tego czasu oligarchia się zrobi.
- Wydaje mi się, że walka o tę świadomość nie jest definitywnie przegrana. Bo
gdyby była, to my, jako środowisko Ligi Republikańskiej, nie zawracalibyśmy
sobie głowy działalnością polityczną czy obywatelską. Wydaje mi się, że przez
sam fakt, że my działamy, zmieniamy tę świadomość.
- My się nawet rozwijamy, trafiamy do nowych, młodszych od nas osób, mówię
tu głównie o środowiskach szkół średnich - trzecich, czwatych klas, dla których
komunizm jest już w pewnym sensie historią. A mimo to oni się z naszymi
wartościami identyfikują.
- Natomiast bez wątpienia, ruch anykomunistyczny jako całość przegrał pewną
potyczkę. Rok 1989 mógł być momentem solidnego podsumowania tych 45-u
lat. Tak się jednak nie stało.
- Wydaje się, że wtedy w 1989 roku na to szans nie było. Dlaczego? Bo ta opozycja,
która siadała do rozmów z komunistami, rozmów na temat transformacji, była
miękką opozycją. To nie była ostra, antykomunistyczna opozycja. To byli ludzie,
którzy przez jakiś czas funkcjonowali w PZPR-ze, czasami na dość wysokich
stanowiskach. Ja tu mówię również o zapleczu intelektualnym Unii Wolności pisarzach, dziennikarzach. To tłumaczono "ukąszeniem heglowskim". I właśnie
teraz kwestia semantyki. "Ukąszenie heglowskie", które my nazywamy kolaboracją
z komunistami...
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- Tak, tak...Wydaje się, że o n i nawet w a l k ę o język...
- Właśnie walka o język tutaj była, moim zdaniem, dość podstawową, dość istotną
rzeczą.
- Opozycja, twarda opozycja antykomunistyczna dla mnie kończy się w roku 54,
55. Kiedy giną ostatnie oddziały antykomunistycznego podziemia. Nas uczono,
wpajano nam, że opozycja zaczęła się w roku 64, kiedy Kuroń z Modzelewskim
napisali słynny list. Ale w tym dokumencie nie było słowa, że Polska jest
niesuwerenna. Im chodziło jedynie o poprawę systemu. To nie była opozycja
antykomunistyczna.
- Większość unitów starszego pokolenia obchodziło 56 rok jako wielki sukces
Polski. Tymczasem jeszcze wtedy w lasach ginęli ostatni żołnierze podziemia.
Bez H u m e r a nie byłoby K w a ś n i e w s k i e g o
- Zastanówmy się natomiast, czy przegraliśmy bitwę o wartości. Moim zdaniem,
po roku 89 ta bitwa nawet się nie zaczęła. Kto walczył o wartości? To wszystko
było traktowane zupełnie instrumentalnie. Kto był depozytariuszem tych wartości?
Zjednej strony środowisko UW, które je oczywiście relatywizowało - "gruba kreska"
itd., z drugiej strony Wałęsa - w ostatnich wyborach, w drugiej turze, Wałęsa który przedtem prowadził politykę tak samo g r u b o k r e s k o w ą jak udecy paradoksalnie stał się depozytariuszem wartości patriotycznych, antykomunistycznych
i tradycyjnych. Ale nikt w to nie wierzył. Wałęsa przegrał dlatego, że nie był
wiarygodny. Ludzie zdawali sobie sprawę, że jest to tylko i wyłącznie gra wyborcza,
a nie rzeczywista walka o wartości. Wałęsa z Matką Boską - to zaczęło bardziej
irytować, niż inspirować. Dotyczy to również partii prawicowych, walczących ze
sobą o wpływy. Dla ich przywódców większym przeciwnikiem był konkurent z tej
samej opcji politycznej niż komunista.
- Ja jednak uważam, że ważna potyczka została przegrana. Bo społeczeństwo
miało nadzieję, że w roku 89 coś jednak się zmieni, zło zostanie kategorycznie
nazwane złem i uzdrowi się sytuację. Ale tak się nie stało. I między innymi w
związku z tym to społeczeństwo odsunęło się od elit postsolidarnościowych. I
sądzę, że już do nich nie wróci. Myślę zarazem, że socjotechnika, stosowana
przez postkomunistów, jak również Unię Demokratyczną, trafiła na podatny grunt.
Ludzie myśleli tak: "przeżyliśmy ten system nie jako bohaterowie, przeżyliśmy
jakoś z nim koegzystując". Jednocześnie socjotechnika prawicy była dość
niefortunna - częściowo dlatego, że prawica ta traktowała antykomunizm nie jako
ideę, a jako instrument wyborczy. To prowadziło do tego, że komuniści i UD-ecja
bardzo ładnie w m a n e w r o w a l i s p o ł e c z e ń s t w o : "oni c h c ą was w s z y s t k i c h
porozliczać. Przecież wy żyliście w miarę porządnie, a oni obrażają ten system,
a więc również was." Nasza strona nie potrafiła tym ludziom wytłumaczyć: "nie
chodzi o ciebie, człowieku, który w jakimś zakładzie byłeś w PZPR, tylko o tego

176

FRONDA DOŻYNKI 1996

funkcjonariusza od jakiegoś tam szczebla, który jest w jakimś sensie przyczyną
tego, że ty się zeszmaciłeś". Związany był z tym inny błąd - należało przeprowadzić
dekomunizację, natomiast później dopiero lustrację. Dlaczego? Bo lustracja nie
dotknęła przywódców, tych, którzy ten system tworzyli, tylko ludzi w różny sposób
zmuszonych do współpracy. Oczywiście to, że lustracja jest konieczna i niezbędna
- to jest dla nas wszystkich jasne. Ale kolejność była zła.
- Komunizm można porównać do takiej murzyńskiej dyktatury - pewien afrykański
dyktator miał ten zwyczaj, że brał więźnia, dawał mu młot i kazał rozbijać głowę
innemu więźniowi, a później brał następnego i jemu kazał rozbijać głowę temu
poprzedniemu, a potem brał trzeciego i tak dalej... Bawił się i miał złośliwą
satysfakcję. Podobnie działał komunizm.
- Z tym, że do końca tego młota nie musiałeś brać do ręki i mnóstwo ludzi tego
młota nie wzięło.
- Oczywiście, że ludzie brali ten młot sami. To nie jest, broń Boże, uwalnianie
ludzi od odpowiedzialności. Każdy podnosi ten młot z ziemi i wali innego - to jest
oczywiste i nie zmniejsza ich odpowiedzialności.
- Komuniści przypominają niekiedy heretyckie Bractwo Wolnego Ducha w
odrzucaniu istnienia grzechu. Nie ma grzechu świnienia w komunizmie,
zdradzania, kłamania, niegospodarności, marnowania czasu, lenistwa. Są
tylko abstrakcyjne problemy geopolityczno - historyczne, które zmywają
jednostkowe grzechy. Tak się historia ułożyła - mówi Kwas. - Mogło być
gorzej. Jeden żył tak, drugi tak, komuniści mogą chodzić z podniesionymi
głowami. Ale to nie leczy ludzi, ci ludzie dalej niosą w sobie problemy, nadal
są nieproduktywni, są spętani, popełniają te same błędy .
- Postawiłbym jeszcze mocniejszą tezę. Po prostu trzeba pamiętać, że bez Humera
nie byłoby Kwaśniewskiego. Komuniści w jego rodzaju lubią sprzedawać się tak:
"jestem młody, jestem znikąd, gram dobrze w tenisa". Ja odpowiadam: Bez
Humera byłbyś teraz nikim, bo mówimy o pokoleniu, które wyrosło z formacji
PZPR, a tej formacji nie byłoby, gdyby nie zwyciężyli ludzie pokroju Humera.
Albo miałbyś szansę zostać porządnym człowiekiem - być może...
Trzymać pion
-Zabory nie wykończyły polskich elit, które mogły przejąć ciągłość tradycji
niepodległościowej. A PRL przyniósł inny skutek. Jaruzelski powiedział
publicznie: "Jeśli się mnie dotknie - to wówczas spadną aureole z głów
niektórych ludzi". Jak sądzicie czy było komu zrobić dekomunizację, czy
ostali się w polskiej elicie politycznej jacyś ludzie, którzy mogli to zrobić?
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-Ale dlaczego w Czechach to było możliwe - też nie w stu procentach, ale jednak...
Ja uważam, że zbyt kategoryczne są przypuszczenia, że to nie było możliwe.
Uważam, że przegraliśmy na własne życzenie.
- Mnie się wydaje, że możliwość dekomunizacji i przyzwolenie społeczne na
dekomunizację było właśnie w 89 roku. Natomiast nie było elit, które tego chciały,
które byłyby tym zainteresowane. Ale jeszcze był jeden czynnik, to była ta nowa
fala, która w działalność opozycyjną weszła po stanie wojennym. Chodzi mi o
NZS i tak zwaną "młodą Solidarność", czyli środowiska młodych robotników. Pod
koniec dekady lat 80. te grupy miały zdecydowanie większą dynamikę niż KORowski establishment, który aż do strajków '88 był pogrążony w apatii. Wydawało
się wtedy, że czas, w którym sprawował on niepodzielny rząd dusz w opozycji,
należy już do przeszłości, że przyszłość będą podmiotowo współkształtować te
nowe, "młode" organizacje... Dlaczego my w 89 roku rozeszliśmy się do domu?
Zwróćcie uwagę, jakie były różnice miedzy p o s t a w ą elit a ś r o d o w i s k i e m
studenckim, młodzieżowym itd.
- One nie miały złudzeń co do komunizmu...
- Żadnych złudzeń do komunizmu, to były w miarę twarde, ideowe środowiska.
Nie byliśmy wtedy natomiast intelektualnie przygotowani na taką sytuację i po
prostu jakby pozwoliliśmy ludziom o - nazwijmy to - ambiwalentnym stosunku do
PRL-u na zagarnięcie całej władzy.
- Jesteście zjawiskiem nowej generacji i to jest właśnie ciekawe; od czego
zaczynać, do czego nawiązywać, w jaki nurt właściwie tradycji polskiej się
wpisywać? Od czego zaczynać? Od jakiej wartości, żeby to mogło być
przekonujące, żeby stworzyć środowiska o potencjale intelektualnym i
o r g a n i z a c y j n y m n a tyle s i l n y m , ż e b y n a s t ę p n i e u z y s k a ć s y m p a t i e
społeczeństwa? Do czego się odwoływać?
- Mam takie poczucie, że nasze środowisko jest naturalną kontynuacją tych ludzi,
tych grup i środowisk w historii Polski, które potrafiły walczyć, zachować swoje
ideały nie mając widoku na zwycięstwo. A jednak mimo wszystko potrafili trwać
uparcie i robić wszystko, żeby być tą kroplą, która drąży skałę i ją rozbija. Herbert
napisał w wierszu "Bezradność", że wokół nie ma ubitej ziemi, na którą można
byłoby wyzwać zdrajcę. Ta ziemia moim zdaniem jest - na cmentarzu. Odpowiedź
na kryzys polskości jest na Powązkach.
- Prawdziwe elity poddane zostały totalnej eksterminacji, najpierw przez
hitlerowców, potem przez komunistów. Ci, co nie trafili do piachu, znaleźli się w
więzieniach. Po wyjściu nie mogli znaleźć pracy, byli schorowani, złamano im
życie. Została przerwana ciągłość, do głosu doszedł rynsztok polityczny. Bo ci
ludzie, co tworzyli PRL, to był rynsztok.
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- Musimy - choć wiem, że zabrzmi to patetycznie - dawać sobą świadectwo.
Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą mieć do mnie i moich przyjaciół
politycznych zaufanie; inaczej, niż do ogromnej większości liderów partii
postsolidarnościowych. Czyli - żeby wiedzieli, że jeżeli my mówimy, że jesteśmy
przeciwko korupcji, to znaczy, że rzeczywiście nie jesteśmy skorumpowani. Jeżeli
mówimy, że - jeśli zyskamy realny wpływ na państwo - będziemy niszczyć pewne
zjawiska czy mafie bezkompromisowo i nie pójdziemy na żadne układy, jeżeli
chodzi o czyszczenie struktur państwowych, to dokładnie tak będziemy
postępować, jak zapowiadamy.
Wiele osób ze środowiska, które tworzy Ligę Republikańską, przez ostatnie
6 lat dało podobne świadectwo, pracując w różnych, często ważnych instytucjach.
My mamy z reguły około 30 lat, jest wśród nas oczywiście bardzo wielu młodszych,
ale mówię o osobach tu siedzących, i przez tę dorosłą część życia realizowaliśmy
się zawodowo. I wydaje mi się, że ten egzamin został przez nas zdany, że nie
poszliśmy na żadne układy i na żadne kompromisy.
Oczywiście ja w ogóle nie odrzucam kompromisu, czasem jest on
potrzebny, ale z drugiej strony jest jakaś taka granica, której nie wolno
przekroczyć. Trzeba wyczuć, że dalej nie wolno, non possumus. Po prostu na
zasadzie moralnej intuicji.
- My bronimy pryncypializmu moralnego. Weźmy przykład ministra Wiatra. Zdarza
się słyszeć argument, że wprawdzie pisał kiedyś jakieś głupoty, ale to minęło,
teraz jest fachowcem, zna języki itd. Ale przecież od ministra edukacji zależy los
przyszłego pokolenia Polaków. Minister edukacji musi być autorytetem. Reforma
Jędrzejewicza dała pokolenie Kolumbów. Jakiego pokolenia można spodziewać
się po szkolnictwie, kierowanym przez tego postkomunistę? W lutym 82 roku,
zaraz po tym jak zomowcy zabili górników w "Wujku", Wiatr pisał w "Trybunie
Ludu": "Walka przeciwko elementom nacjonalistycznym, antysocjalistycznym,
antyradzieckim zarówno tym eksportowanym przez ośrodki imperialistycznej wojny
psychologicznej jak i rodzimym w kraju stanowi zasadnicze zadanie
marksistowskiego frontu ideologicznego." Trudno przyjąć, że na przestrzeni kilku
ostatnich lat diametralnie się zmienił... Nasze pretensje do Wiatra nie ograniczają
się do tego, co on mówił. Bo być może nie wierzył w to, co mówił. Ale to go
bynajmniej nie oczyszcza - bo jeśli tak było, to jest hipokrytą i błaznem. A czy
błazen polityczny ma być wychowawcą młodzieży?
- Często człowiek narażony jest na różne pokusy. Ja wiem to po sobie. I to, że
jestem w LR, to bardzo pomaga "trzymać pion". Zawsze sobie myślę, co by sobie
koledzy pomyśleli, gdybym od tego moralnego pionu się za bardzo odchylił.
Przeciw hańbie czasów
- Mnie się wydaje, że należy zacząć od wiarygodnej obrony podstawowych
w a r t o ś c i jak przyzwoitość, jak patriotyzm itd. Jeżeli o d w o ł u j e m y się do
podstawowych wartości, to musimy być wiarygodni. Nie możemy być skażeni
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walką o elektorat, bieżącą grą polityczną, ustawianiem się pod najbliższe wybory...
Musi istnieć grupa osób, które po prostu bezinteresownie, w imię właśnie tych
wartości, będą robić coś na rzecz tych wartości.
-Ale jaki to rodzaj aktywności? Charakterystyczny dla waszego środowiska
jest aktywizm, inspirowany ideą sprzeciwu wobec oczywistych nadużyć
komunistów. To bardzo dobrze, ale jakiej Polski chcielibyście po obaleniu
postkomunistów? Zresztą, nie tylko Liga ma takie problemy. Mam wrażenie,
że w Polsce w ogóle jest kryzys jakiś większych idei.
- W Lidze są bardzo różni ludzie. Mnie najbardziej bliskie są rozwiązania społeczne
oparte o katolicyzm, o chrześcijaństwo...
- W Lidze zdecydowanie przeważają katolicy - często głęboko wierzący. Ale są
wśród nas także ateiści. Uznaliśmy, że spory światopoglądowe, odnoszące się
do religii, nie mogą nas podzielić. Skupiamy się na sprawie ocenianej przez nas
jako priorytetowej dzisiaj, czyli na antykomunizmie, i pod tym sztandarem
działamy. Liga dla mnie to po prostu moralny sprzeciw wobec hańby czasów, w
których żyjemy. My nie jesteśmy i nie będziemy partią polityczną. Natomiast
tożsamość Ligi się "uciera" i na pewno będzie się krystalizowała.
- Tak się stanie, choćby dlatego, że antykomunizm mimo wszystko za jakiś czas
zacznie się wyczerpywać. Dlatego, że będziemy stawali przed coraz trudniejszymi
pytaniami. Ważne, żebyśmy byli świadomi, że antykomunizmu nie można
absolutyzować, podnosić do rangi ostatecznej wartości. Ja pojmuję antykomunizm
jako dążenie do ładu i sprawiedliwości. Do czego prowadzi absolutyzowanie
antykomunizmu? Do tego np., że jeśli uważa się, że za odsunięcie komunistów
od władzy warto zapłacić wszelką cenę, to kilka partii prawicowych zaczyna
mrugać w stronę PSL. Dla mnie odpowiedzialność moralna za obecny stan rzeczy
rozkłada się na PSL i SLD.A więc rozdzielanie - "złe SLD" i "potencjalny sojusznik
PSL" jest dla mnie takim samooszukiwaniem się, racjonalizowaniem sobie
rzeczywistości, życiem w fałszu po prostu.
- To państwo nie jest budowane w oparciu o jakieś kryterium moralne. Tu jest
poczucie, że można zrobić wszystko. To paraliżuje i demoralizuje, głównie młodą
generację. Dlatego usunięcie komuny wydaje mi się jednak priorytetem. Potrzebne
jest odsunięcie komunistów od władzy, zmarginalizowanie ich i doprowadzenie
do takiej sytuacji, która przypominać mogłaby rok 1989. Tylko, że ci ludzie, którzy
by teraz przystąpili do rozdawania kart, już nie mieliby żadnych oporów politycznych ani moralnych - przed rozliczeniem komunistów.
- U podstaw antykomunizmu tkwi szereg normalnych, tradycyjnych wartości.
Ostatnim człowiekiem, który wierzył w komunizm to był chyba Gomułka. PZPR
oznaczała oportunizm, kariery, dobra materialne, szkołę cynizmu, krzywoprzysięstwa,
bełkotu i nudy. Kwaśniewski ze swoim gładkim językiem jest idealnym produktem
tego systemu. Przecież twierdził, że wstępując do partii nie czuł się komunistą.
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To co go tam ciągnęło? Dlatego bunt przeciwko komunizmowi jest buntem
przeciwko łamaniu podstawowych wartości, takich chociażby jak wiara w swoje
ideały, brak zgody na ich sprzedawanie. Jak robię coś, to dlatego, że w to wierzę,
a nie po to, żeby mieć z tego jakieś profity.
- Jeśli Liga zechce być skuteczna w walce z komunizmem, to będzie zmuszona
budować alterantywę. I dlatego z czasem będzie musiało skrystalizować się coś
więcej niż tylko ten jeden czynnik, który nas dzisiaj łączy. Buntowi musi
towarzyszyć proces odnowy moralnej i to rozumianej bardzo szeroko, bo inaczej
będą to tylko pomysły na jakąś optymalną konfigurację dającą największą ilość
miejsc w parlamencie, a to nie o to chodzi.
Kim są komuniści?
- "Folwark zwierzęcy" Orwella okazał się jednak proroctwem. Pamiętacie tę
ostatnią scenę, kiedy głodne zwierzęta przyglądają się przez szybę świniom,
które jeszcze niedawno wiodły je do rewolucji, a teraz ubrały się w garnitury i z
dawnym ciemiężycielami piją alkohol. To jest, przy pewnej przesadzie, nasza
dzisiejsza sytuacja. Zło systemu k o m u n i s t y c z n e g o p o l e g a ł o na selekcji
n e g a t y w n e j . S y s t e m d o b i e r a ł złe c e c h y w l u d z i a c h i z ł y c h l u d z i . T a k
ustratyfikowane społeczeństwo odziedziczyliśmy po PRL-u. Ludzie dobierani ze
względu na swój oportunizm pozostali na szczycie, mało tego - stanowią naszą
kapitalistyczną elitę. I to jest bardzo niebezpieczne, gdyż niszczy mit "od pucybuta
do milionera". Bardzo nośny mit w społeczeństwach wolnorynkowych. Ludzie w
Polsce nie w i e r z ą w możliwość a w a n s u przez o s z c z ę d n o ś c i , z d o l n o ś ć ,
pracowitość...
- Ja sobie zdaję sprawę z tego, że słowo antykomunizm nie do końca jest słowem
mocnym. Bo wielu ludziom komunista kojarzy się z jakimś takim ideowcem. Mówi
się: "Jacy komuniści? Tu nie było komunistów!" Ci, co byli kiedyś, to ich przecież
wyrżnął Stalin.
-A jednak komuniści istnieją i uważam, że można śmiało określać ich tym słowem.
Bo przecież - ciągnąc twoją analogię - w latach 80. nazywaliśmy ich tak i nie
mieliśmy co do tego żadnych złudzeń. A oni przecież już wtedy nie byli ideowcami
z lat 50. Byli - tak jak teraz - straszliwymi konformistami. Byli totalnie amoralni i
aideowi - z dawnej ideologii pozostała im tylko nienawiść do Kościoła. I tacy sami
są teraz. Tworzyli rządzącą mafię, która władała też gospodarką - i tak jest też
obecnie, zmieniły się formy, ale osoba właściciela pozostała. Czyli - można ich
nazywać tak, jak 10 lat temu.
- Dla mnie ich główną cechą jest oportunizm - to są ludzie nieodpowiedzialni,
których słowa i obietnice nic nie znaczą. Dowodzi tego ich droga życiowa, ich
praktyka polityczna, ich działania.
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- Dopełniając kwestię odpowiedzialności za słowo - ja nie dziwię się niektórym
ludziom nie posiadającym wrażliwości społecznej, prawdy patriotycznej itd., że
przestali zwracać uwagę na to, kto co mówi. Bo w gruncie rzeczy ci ludzie z
dawnych elit opozycyjnych - jak np. Wałęsa, który jest symbolem degeneracji tej
odnowy kraju, jaka miała nastąpić po 1989 - w gruncie rzeczy też przestali ponosić
odpowiedzialność za słowo, nie traktowali poważnie tego, co głosili. I z tego właśnie
wynika dla Ligi konkluzja, że nie ma tzw. dorosłych elit, nie ma autorytetów w tym
kraju, nie ma ludzi, którym możemy zaufać, których bezinteresownie będziemy
wspierać. Nie - to się po prostu skończyło. W 1989 roku popełniliśmy błąd zawierzyliśmy tym ludziom, uwierzyliśmy w ich dobre intencje. A oni nie mieli
dobrych intencji, oni po prostu chcieli przejąć państwo, przejąć jako środowisko,
formacja. Mamy poczucie tego, że my zaczynamy jakby ze zgliszczy, od początku.
- Teraz najważniejsze, to jest nie dopuścić do tego, żeby komunistom udało
się narzucić system pewnych pojęć, które kształtują nowo wchodzącą
generację i uwarstwią jeszcze w dodatku to społeczeństwo, bo wówczas
sprawa jest przegrana... I dlatego teraz podtrzymywanie integralnego
antykomunizmu jest rzeczą najważniejszą. Przypominanie stale o tym, że
ci ludzie, którzy teraz próbują ten kraj jakoś montować, nie mają do tego
prawa moralnego.
- W naszych działaniach ten motyw, ten zarzut braku racji moralnej u komunistów,
jest rzeczą zupełnie zasadniczą. Ja pamiętam zarzuty, które stawiano nam, kiedy
organizowaliśmy demonstrację pod Sejmem w dniu zaprzysiężenia Kwaśniewskiego.
Co prawda został wybrany w wyborach demokratycznych, w związku z tym nie
kwestionujemy wyników wyborów, ale zarzucamy mu brak legitymizacji moralnej
do piastowania takiej funkcji jak prezydent Rzeczpospolitej. Koniec kropka.
Widać, że się boją
- Potrzebny jest mechanizm formacyjny, który nie jest nastawiony na
szybkie, spektakularne akcje.
- W tym pytaniu pobrzmiewa ta nuta, z którą często się spotykamy. Czyli że
jesteśmy ekipą, która wyłącznie organizuje demonstracje... Tymczasem w naszym
środowisku dzieje się mnóstwo innych rzeczy. To są kluby dyskusyjne, spotkania
licealistów czy studentów, którzy wymieniają swoje poglądy, piszą artykuły do
gazetki, którą wydajemy ("Pochodnia"). Organizujemy koncerty, wystawy.
Dla nas to jest wielki wysiłek - zorganizowaliśmy wystawę o p o d z i e m i u
antykomunistycznym, dotarliśmy do dokumentów. Ta wystawa była już w kilku
dużych i małych miastach.
- Uważam, że oni właśnie tego mogą się najbardziej bać. To jest walka o
świadomość młodego pokolenia. Adresujemy to do niego, bo ono nie jest stracone.
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- I co ważniejsze, jest to robione rękami tych chłopaków i dziewczyn... Przez
osoby, które w coś wierzą, które mają jakąś ideę i przez to również komuniści
nas się boją - bo rozbijamy wizję młodego pokolenia, które "wybiera przyszłość"
z Kwaśniewskim. A boją się nas, o czym chociażby świadczą te akcje, które
przeciwko nam są w tej chwili wymierzone, czyli na przykład postępowanie karne,
które się przeciw nam toczy, czyli artykuły, w których przedstawia się nas jako
grupę osób biorących pieniądze za organizowanie akcji, inspirowanych przez
UOP, wynajmowanych na godziny. Bo nam nic nie mogą zarzucić. W związku z
tym muszą coś wymyślić i jakąś łatę koniecznie chcą nam przypiąć.

- A propos, nieprzypadkowo też "Nie" wydrukowało karykaturę - pała baseballowa,
podpisana: "Liga Republikańska".
- Gdyby nie postrzegali nas jako zagrożenie, to by po prostu tego nie robili. To
znaczy - kanony sztuki propagandy są takie, że dopóki bardziej opłaca się o
przeciwniku milczeć, to się milczy, ale w sytuacji kiedy milczenie nie daje rezultatu,
to się zohydza..
- Nie mają na nas haków - jak na wielu polityków różnej maści, czy UD-eków czy
prawicowców.... Nikt z nas nigdy nic nie ukradł, nie był zamieszany w żadną
aferę.
• Zohydzenie, ja widzę podobne w przypadku "Frondy". Tyle, że nas chcą
w p a k o w a ć w f a s z y z m . Nie m o ż n a i n a c z e j , to t r z e b a z nas z r o b i ć
spadkobierców koncepcji ludobójczych...
- ...z nas robią z kolei zadymiarzy.
Bez dialogu z s z a t a n e m
- Postanowiliśmy wystąpić z pozwem przeciwko Danucie Waniek za nazwanie
nas ludźmi wynajmowanymi przez służby specjalne na godziny za pieniądze.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to potrwa, ale to jest jedyne, co mogliśmy
zrobić.
- Wydaje wam się, że warto reagować?
- Trzeba. Honor i oblicze organizacji to wszystko, co mamy. Nie mamy pieniędzy,
nie mamy jakichś wielkich możliwości finansowych, mamy po prostu to, co ze
sobą wniesiemy.
-Ale czy warto zawracać sobie głowę jakimiś Wańkami ?
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- Ja nie będę czerpał przyjemności ze spotykania pani Danuty Waniek na sali
sądowej, ale jeżeli ona zaatakowała formację, której ja jestem członkiem, no to
musimy się bronić. Tym bardziej, że jest to licząca się postać polityki. A dobrze
wiemy, jak to ludzie odbierają; "No tak, powiedzieli, że płacą im te pieniądze, a
oni nie protestują - może faktycznie im płacą?".
- Te brednie o płaceniu nam wymyślił Siemiątkowski, później Dziewulski mówił o
powiązaniach z UOP-em.Ato było jesienią zeszłego roku, wtedy, kiedy mieliśmy
w Warszawie dwie udane manifestacje na mitingach wyborczych Kwaśniewskiego,
później nasza ekipa w Lublinie bardzo ostro tam zadymiła i oni wściekli się, bo
my im zburzyliśmy obraz sielanki.
- W Warszawie, w Teatrze Guliwer były puste miejsca, bo ludzie widzieli naszą
pikietę i bali się wchodzić. A w Lublinie była regularna bitwa na sali. Ale trzeba
podkreślić, że do starć fizycznych dochodziło wyłącznie wtedy, kiedy komuniści
lub ich ochroniarze atakowali nas pierwsi. My przychodziliśmy tam pokrzyczeć,
pozadawać pytania i dać świadectwo. Kiedy mówię o zadawaniu Kwaśniewskiemu
pytań, to mam oczywiście na myśli pytania retoryczne. Bo wchodzenie z
komunistami w dyskusję nie ma sensu i jest z definicji niemożliwe. I jest...
- ...jak prowadzenie dialogu z szatanem. Teraz zresztą nie można i nie ma sensu
z nimi rozmawiać - w takich warunkach, w jakich obecnie jesteśmy, gdy nas
atakują, próbują nas marginalizować i gdy tak naprawdę oni mają siłę - nie my.
- De Gaulle po okupacji próbował czegoś takiego, to jest uleczenia, również tych,
którzy kolaborowali z Niemcami. Ale on rozdawał karty i on mógł sobie pozwolić
na tę wielkoduszność.
Bitwa o świadomość: z komuną...
- Żeby wygrać tę bitwę o świadomość, żeby przekonać jak najwięcej osób do
takiej postawy, jaką my proponujemy, jest potrzebne coraz mocniejsze wchodzenie
w młodzież, ale nie tylko w nią, generalnie w ludzi na prowincji. Większość partii
antykomunistycznych odpuściła pracę w terenie. A nam się w pewnej skali to
udaje robić. Zgłaszają się do nas ludzie z Sandomierza, Ostrołęki, Włocławka.
To świadczy o tym, że my jesteśmy dla nich atrakcyjni. Że tam jest głód powrotu
do prawdziwych wartości. I naprawdę, jeżeli my organizujemy wystawę "Żołnierze
wyklęci" o Podziemiu po 1945 roku, jeżeli robimy to w takim dwudziestotysięcznym
Kwidzyniu, to przychodzi naprawdę spore grono ludzi, i dla wielu z nich to jest
przełom.
- Niektórym ludziom, którzy zostali wyrwani z godności bycia Polakiem, wmówiono
w pewnym momencie, że Polska zaczyna się w 80 roku, potem - w 89. Ja myślę,
że często tym ludziom trzeba przypomnieć, że oni nie zaczęli żyć w kraju, który
istniał od PRL, że Polska ma dłuższą historię, żeby pokazać im drogi zakorzenienia
w tożsamość narodową.
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- Moim zdaniem rzeczą fundamentalną jest, żeby pokazać młodym ludziom, że
nie od początku byliśmy na kolanach wobec tego systemu, a stać nas był tylko
na mniej lub bardziej poważne próby reformowania go. Tutaj przez 7-8 lat trwało
regularne powstanie przeciwko komunistom i to nasi dziadowie w tym powstaniu
ginęli. To jest przecież temat zupełnie nieznany...
- Nie ma miejsca dla tych żołnierzy, są niewygodni. I to nie dla komunistów, ale
dla elit - dla tych, którzy z komunistami kolaborowali, dla pisarzy, poetów, aktorów,
historyków, naukowców. Ci ludzie oddali się komunizmowi z tchórzostwa, z
oportunizmu. Orlik, Młot, Ogień, Łupaszka pokazali tę pryncypialność, której tej
elicie zabrakło.
... i u d e c j ą
- To zapomnienie leży w interesie komunistów i udeków...
- Dokładnie tak. Ta ekipa, która miała monopol na rząd dusz w momencie
transformacji, to była ekipa, wywodząca się tak rodzinnie, jak i środowiskowo, z
najtwardszych komunistycznych formacji.
- No tak, to jest generacja KPP.
- Człowiek nie pojawia się znikąd, kształtuje go rodzina, otoczenie. Jeśli ktoś w
okresie najczarniejszym pisywał wiersze pochwalne na cześć funkcjonariuszy
UB, to taki człowiek nigdy nie będzie dla mnie wiarygodny. Jeżeli rodzony brat
wpływowego redaktora wydawał wyroki śmierci na żołnierzy NSZ i z ust tego
człowieka nie usłyszałem, że to jego brat zasługuje na potępienie a nie ci żołnierze,
to ja takiemu człowiekowi nie będę mógł wierzyć. I w takiej perspektywie jest
jasne, dlaczego te elity są niezdolne do osuszenia tego bagna, które nam zostało
po potopie PRL-u. Oczywiście jest bardzo trudno przyznać się do tego, że mój
ojciec, czy mój brat coś takiego robił i ja tego od nich nie wymagam. Ale czego
innego wymaga się od zwykłych ludzi, a czego innego od tych, którzy chcą być
autorytetami czy przywódcami.
- Oczywiście za rodziców się nie odpowiada. Ale udecy nie stosują tej zasady wystarczy przeczytać teksty Dawida Warszawskiego o odpowiedzialności
z b i o r o w e j , j a k a p o w i n n a być z a s t o s o w a n a w o b e c ż o ł n i e r z y p o d z i e m i a
antykomunistycznego.
- Problem polega na tym, że kraj powinien być obecnie leczony, bo ludzie
wywodzący się z komunizmu potrzebują mocnej pomocy. My nie mamy
elit, które potrafią tego dokonać, ponieważ te elity są wykorzenione i to jest
właśnie największy problem. Dlaczego dzisiaj jest mocny atak na Kościół?
Bo jest on jedyną instytucją, której udało się wyjść z komunizmu w miarę w
stanie nienaruszonym i niesie on w sobie nie tylko depozyt prawdy
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o b j a w i o n e j , ale także depozyt pewnej g o d n o ś c i n a r o d o w e j i m o c n e
osłabienie Kościoła pozwoliłoby tym ludziom na próby wmówienia Polakom,
że Polska tak generalnie zaczyna się w momencie wydania książki Andrzeja
Mencwela "Etos lewicy".
- Dlaczego my dzisiaj nie chcemy współpracować z Unią? Dlatego, że oni są
przywiązani do tej tradycji państwa, którą budowali po 1989 roku. Wtedy
pragmatyzm został podniesiony do rangi cnoty, a nie zła. Czasem koniecznego
zła. Bo przecież polityk czasem musi iść na kompromis. Ale to jest zło konieczne,
a według Unii to jest cnota! Przecież te mechanizmy, które dziś wykorzystują
komuniści do zawłaszczania państwa, jak np. Narodowe Fundusze Inwestycyjne,
stworzyły właśnie środowiska obecnej Unii Wolności, kiedy były u władzy. Przecież
projekt tych rad nadzorczych przygotował rząd Unii Demokratycznej - dla ludzi
Unii Demokratycznej i KLD. Oni nie mieli wtedy - chyba - złych intencji, typu "my
w to powchodzimy i zawłaszczymy kraj", takich, jakie mają komuniści. Ale na
pewno oni - politycy UD - uważali, że są odporni na deprawację przez władzę, że
degenerujące zjawiska ich - jakimś cudem - nie dotyczą, bo oni - w odróżnieniu
od wszystkich innych - są z definicji szlachetni. Na tym polega straszna arogancja
tego środowiska.
- Pokolenie obecnych 30 latków, którzy w stanie wojennym pracowali w podziemiu,
nie dostało żadnej propozycji od tych elit na wejście w struktury państwa. Wydaje
mi się, że to było celowe, ponieważ ówcześni rządzący, należący przeważnie do
środowiska UD, sądzili, że łatwiej będzie kontrolować konformistycznych
urzędników PRL-owskich, niż młodych, którym o coś chodzi. Ten mit, który wtedy
stworzono - o fachowcach nie do zastąpienia - pokazuje brak determinacji tych
ludzi. Pokazuje, że nie chcieli dokończyć rewolucji. Została komunistyczna
biurokracja, skorumpowana, nielojalna, niefachowa.
- Przypomnijmy też bardzo charakterystyczne hasło Unii Wolności z wyborów
'93: "Po pierwsze - gospodarka". Jest to strasznie niemoralne hasło, bo ono mówi,
że najważniejszy jest dobrobyt. Zwykły człowiek i zwykły Polak jest nieodporny
na tego typu propagandę i łatwo uwierzy, że najważniejszy jest jego portfel. Nic
dziwnego, że potem w kraju, w którym lansowano taki model myślenia, wygrywa
człowiek, który kłamie. Nie był to na pewno bezpośredni skutek, ale jest to
najlepsze streszczenie wizji ich państwa. Kiedy mam kontakty z tymi ludźmi,
którzy wywodzą się z naszego środowiska, dawnej młodzieżowej opozycji
antykomunistycznej lat 80., a potem znaleźli się w Unii, widzę, jak degenerujące
moralnie jest przebywanie w środowisku unijnym. Tam po 6 latach uczciwi niegdyś
i ideowi ludzie stają się aideowi i zdemoralizowani.
- W okresie 1989-93, jeżeli młodzi wchodzili do urzędów państwowych, to z reguły
byli wsysani przez stary układ. Dostosowywali się do tych ludzi przyjmując ich
kryteria moralne, standardy PRL-owskich urzędników. Jeżeli się przeciwstawiali,
byli marginalizowani, odrzucani przez aparat.
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- Popatrzcie co się dzieje np. podczas głosowania w Radzie Nadzorczej
TVP, to konkret. Oni naprawdę, Unia i komuniści, mają się ku sobie.
- No, bo kłótnia w rodzinie się skończyła.
- Środowiska unijne są teraz antykomunistyczne z przyczyn pragmatycznych,
natomiast mu jesteśmy antykomunistami praktycznymi - to jest ta różnica. Dlatego
po 1992 roku jako środowisko, które później utworzyło Ligę Republikańską,
znaleźliśmy się w ostrej opozycji nie tylko wobec komunistów, ale i grubej kreski
UW, a także wobec wszystkich elit, które brały udział w tym magielku. Stąd nasze
pierwsze manifestacje to nie były manifestacje antykomunistyczne sensu stricto,
tylko to był słynny marsz na Belweder, w którym szło ok. 20 tys. ludzi po to tylko,
aby wykrzyczeć Wałęsie w okna - "szczurze, zdrajco".
- To jest najlepszy dowód, że rzeczywiście jesteśmy f o r m a c j ą sprzeciwu
moralnego, bo nie ograniczamy się do protestów wobec przedstawicieli byłego
PZPR. Jeżeli są inne osoby czy formacje, która zagrażają wartościom, które
wyznajemy, to obracamy się przeciwko tym osobom czy formacjom i tyle. Po
Marszu na Belweder nastąpiły przegrane wybory 93 roku, a my postanowiliśmy
zawiązać Ligę Republikańską. I co się okazało - że właśnie po tych wyborach
odnaleźli się ludzie, którzy między 1989 a 1993 rokiem angażowali się w różne
sprawy publiczne, albo też wycofali się w prywatność. Spotkaliśmy się po tych 4
latach na nowo i dopiero wtedy się okazało, że bardzo wielu z nas - osobno lub w
jakichś niewielkich grupach - robiło w tym czasie wiele pożytecznych rzeczy.
Myślę, że to będzie ciekawe dla czytelników, że ludzie od nas - z dawnego NZS,
teraz zaangażowani w LR, jeździli do Mongolii, uczyli Mongołów drukować, w
1989 roku robili tamtejszej opozycji kampanię przeciwko komunistom. To z
naszego środowiska byli ludzie, którzy przygotowywali status Fideszu, który przez
krótki czas był znaczącą partią na Węgrzech. To od nas jeździli ludzie na Litwę i
tam pomagali organizować manifestacje młodzieżowe przeciwko Sowietom,
podobnie na Ukrainie.
Musimy być podmiotem
- Wcześniej mówiliście o tym, że nastawiacie się na d ł u g o t e r m i n o w ą
działalność formacyjną a nie taki rzut na taśmę polityczną. Ja zastanawiam
się, czy w ten sposób zupełnie nie oddajemy teraz inicjatywy komunistom,
którzy przez kolejne cztery lata już c a ł k o w i c i e o p a n u j ą kraj. Ja się
zastanawiam, czy teraz nie jest potrzebne wsparcie ruchu Olszewskiego.
Co sądzicie o Olszewskim i ROP-ie?
- My nie unikamy angażowania się w bieżące sprawy. Tak jak podjęliśmy decyzję,
aby wesprzeć referendum uwłaszczeniowe. To nie wypaliło, bo środowiska
"Solidarności", które miały to ciągnąć, źle to ciągnęły i bardzo źle to przygotowały.
Ale my takich zaangażowań na pewno nie unikamy, a wręcz przeciwnie - będziemy
wspierali, jeśli będą sensowne. Obserwujemy to, co się dzieje w ROP-ie, jacy
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ludzie go tworzą, w jakim kierunku to będzie szło. Nie przekreślamy w żadnym
wypadku tego środowiska, ale na dzień dzisiejszy nie mamy tutaj gotowej
odpowiedzi.
- Jak były ostatnie wybory prezydenckie, to po wycofaniu się Strzembosza, którego
z różnych powodów popieraliśmy do końca, większość z nas głosowała na
Olszewskiego. Ale nie podjęliśmy decyzji jako środowisko, żeby wpisać się w
jego kampanię wyborczą. Bardzo dbamy o swoją niezależność, nie chcemy być
użyci przez partie polityczne - niezależnie od tego, na ile wydają się nam
sympatyczne - ponieważ mieliśmy różne doświadczenia z instrumentalnym
traktowaniem ludzi i środowisk. A liderzy tych partii politycznych popełnili już tyle
błędów, tyle kompromitacji, że nie widzimy obecnie potrzeby wchodzenia i
budowania ich partii. Oni muszą ciężko zapracować, żeby uzyskać nasze poparcie.
My musimy być podmiotem. Nie damy się użyć po raz kolejny różnym tzw. elitom
politycznym do jakichś bieżących rozgrywek między nimi.
- Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby nie tylko Liga - również inne istotne grupy
nowego pokolenia, jak "Fronda" czy "pampersi" - nie dały się użyć do bieżących
rozgrywek. Kiedyś mieliśmy takie wrażenie, że jesteśmy jedyną wysepką, że nie
ma takich innych wysp. Kiedy trafiłem na "Frondę", nagle ze zdumieniem
stwierdziłem, że są jeszcze inne środowiska, stworzone przez ludzi z tej samej
generacji, które myślą podobnie jak my i w podobnym kierunku działają. I to nie
jest tylko nasze wrażenie - kiedy w jakimś nowym ośrodku powstaje grupa Ligi,
to często nowi koledzy mówią nam: "dopóki nie usłyszeliśmy o LR, to myśleliśmy,
że jesteśmy ostatni, że nikt już w całym kraju nie myśli tak jak my. Byliśmy bardzo
samotni". Więc tych wysp i wysepek jest trochę - pierwszym zadaniem chwili jest
połączyć je w archipelag.
- Takich środowisk może być dosyć dużo w tym kraju, tu chodzi o to, aby
im dodać odwagi, ośmielić ich trochę.
- My mamy koncepcję nowego pokolenia. Chodzi o to, że w Lidze grupują się
ludzie różnych generacji. My jesteśmy reprezentantami najstarszej z nich, obecnie
trzydziesto-, trzydziestoparoletniej, czyli już nie młodzieżowej, ale są i generacje
młodsze - dwudziestoparolatków czy wręcz licealistów. To są oczywiście różne
generacje, ale sądzimy, że mają one coś wspólnego.
Po pierwsze, są to generacje w najmniejszej mierze - a jeśli chodzi o
najmłodszą z nich, to w żadnej - naznaczone demoralizującym wpływem PRL-u,
a także - solidarnościowego i prawicowego partyjniactwa. A po drugie - jasne
jest, że jeśli oligarchizacja kraju przez komunistów będzie postępować, to odbywać
się to będzie w głównej mierze kosztem tych generacji. Bo tworzenie skazanego
na gospodarczą nieefektywność systemu "kapitalizmu kolesiów" w nieuchronny
sposób będzie redukowało życiowe szanse tych najmłodszych, którzy nie mają
dostępu do układów.
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Zresztą, komuniści - wbrew deklaracjom typu "wybierzmy przyszłość" mają
bardzo nieufny, wręcz wrogi stosunek do nowych roczników inteligencji. Najlepiej
widać to na przykładzie podejścia komunistów do młodego pokolenia dziennikarzy
- w czasie dyskusji o prawie prasowym widać było, że najchętniej utopiliby ich w
łyżce wody i oddali media towarzyszom z peerelowskim r o d o w o d e m .
Charakterystyczne jest także to, co zrobili z ustawą o służbie cywilnej - praktycznie
uniemożliwili ludziom młodym realizowanie się w służbie państwowej.
Ma to wiele przyczyn, ale nie są one w tej chwili istotne. Ważne jest, że
potwierdza to naszą tezę o istnieniu nowego pokolenia, które mimo różnic
g e n e r a c y j n y c h m a w s p ó l n e interesy, p o k o l e n i a , k t ó r e p r a k t y k a Polski
postkomunistycznej będzie nieuchronnie spychać na margines, powodując jego
rosnącą frustrację. Chcemy, aby Liga Republikańska stała się organizacją właśnie
tego nowego pokolenia.
Rozmawiał Michał Kietlicz
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Upadek człowieka - według niemieckiego kompozytora •
nastąpił nie poprzez zjedzenie owocu, ale poprzez spożycie...
mięsa. Gigantyczne fałszerstwo dokonane na historii Edenu
odebrało chrześcijaństwu możliwość zrozumienia rzeczywistego
powodu zwyrodnienia człowieczeństwa. Żydzi tymczasem,
opętani manią panowania nad światem, potęgowali to
zwyrodnienie, propagując na ogromną skalę kult składania
ofiar ze zwierząt.

ERNST WEISSKOPF

ANTYSEMICKI WEGETARIANIZM RICHARDA WAGNERA

Unde malum? Skąd zło? To pytanie od wieków nurtowało ludzkość i zawsze
znajdowali się mędrcy, myśliciele, filozofowie czy kapłani, którzy próbowali na
nie odpowiedzieć. W ostatnich czasach do grona tego dołączyli także artyści, a
jednej z najbardziej oryginalnych (co nie oznacza, że trafnych) odpowiedzi udzielił
wielki kompozytor niemiecki - Richard Wagner (1813-1883).
Zdaniem Wagnera, ludzkość przechodzi obecnie okres degeneracji, czego
najlepszym dowodem jest właśnie obecność w świecie zła. Według wielkiego
kompozytora, są dwie przyczyny tego upodlenia ludzkości: mieszanie się ras i
jedzenie mięsa. Aby powstrzymać ten proces degeneracji, trzeba: po pierwsze zaprzestać mieszania się ras, ponieważ proces ten zamiast uszlachetniać rasy
niższe, doprowadza tylko do zwyrodnienia ras wyższych (tu Wagner powoływał
się na teorie Gobineau zawarte w książce "Essai sur 1'inegalit des races
humaines") oraz po drugie - zaprzestać jedzenia mięsa, które kompozytor określał
mianem "trupożerstwa" (tu z kolei widać wpływy Gleizesa i jego dzieła "Thalysie").
Rasizm Wagnera łączył się z jego antysemityzmem. W 1850 r. napisał
rozprawę "Das Judenthum in der Musik", w której przedstawiał Żydów jako rasę
pozbawioną instynktów idealistycznych, za to ogarniętą manią panowania nad
światem. "Choćby się mieszał przez związki małżeńskie z najbardziej obcymi
sobie rasami, to w potomstwie i tak zawsze przeważy pierwiastek żydowski",
przekonywał Wagner, ostrzegając przed związkami z Żydami.
W innej rozprawie pisał z kolei o drugim źródle upodlenia ludzkości, czyli
jedzeniu mięsa. Dowodził, że nasi praojcowie żyli jako rolnicy w błogosławionych
dolinach Indusu i żywili się wyłącznie płodami ziemi. Dopiero kiedy wywędrowali
na północ, zaczęli, na podobieństwo drapieżnych zwierząt, żywić się mięsem.
Tym samym stawali się coraz bardziej krwiożerczy i okrutni. Zmiana odżywiania
- jak twierdzi Wagner - pociągnęła bowiem za sobą zmianę substancji ciała, co
spowodowało zepsucie krwi, a następnie skażenie natury człowieka.
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Niemiecki kompozytor wzywa) więc współczesnych do przestrzegania
wegetarianizmu. Apelował przy tym do uczuć estetycznych swoich odbiorców.
Nazywał jedzenie mięsa trupożerstwem i stawiając na równi z alkoholizmem
traktował jako nałóg, po który sięgają tylko ludzie o słabej woli. Wstręt do żywienia
się mięsem był - jego zdaniem - przejawem siły, szlachetności i subtelności
człowieka i cechował on tak wybitne osobistości, jak: Shelley, Byron, Sołowjow
czy Tołstoj.
Wagner nie poprzestawał na tym - w swym głośnym "Liście przeciw
wiwisekcjom" dowodził, że ludzi ze zwierzętami łączy braterstwo, które opiera
się na tym, co stanowi zasadę istnienia: na woli życia. Kiedy zapominamy o tym,
tracimy więź z naturą, a przestając traktować zwierzęta z litością i życzliwością,
z czasem przestajemy też traktować w ten sposób ludzi. Efektem tego nie jest,
jak się mówi powszechnie, zezwierzęcony świat (gdyż byłaby to obelga dla
zwierząt), lecz świat zdiablony (Verteufelte Welt). Czym bowiem człowiek jest
lepszy od zwierzęcia? - zastanawiał się Wagner. Tym, że umie kłamać, oszukiwać,
że jest bardziej chytry, że zabija bez powodu?
Mając na myśli naukowców dokonujących eksperymentów na zwierzętach,
tak kończył Wagner swój "List przeciw wiwisekcjom": "Więc tej małpie, ze strachem
czepiającej się drzewa poznania, jaką jest człowiek, należałoby polecić, ażeby,
zamiast patrzeć w rozprute wnętrzności okrutnie torturowanego zwierzęcia,
spojrzeć raczył z odrobiną spokoju i rozwagi w jego oczy, a może znalazłby w
nich po raz pierwszy w życiu to, co najdostojniejsze w człowieku, prawość,
niezdolność do kłamstwa - zajrzawszy zaś głębiej jeszcze, może wyczytałby tam
wzniosłą żałość matki natury nad nędzą duchową i ciemnością, w której on, kapłan
nauki, dobrowolnie przebywa, depcząc prawo litości w stosunku do żywej istoty".
Aby powstrzymać degenerację ludzkości - zdaniem W a g n e r a - nie
wystarczyło odwoływanie się do moralności czy uczuć estetycznych człowieka.
Regenerację mogła przynieść tylko religia. Wbrew pozorom nie spełnił tej roli ani
buddyzm, ani braminizm, choć są to religie "wegetariańskie". Jedyny ratunek
widział Wagner w chrześcijaństwie, ale swoiście pojmowanym. Jego zdaniem,
cywilizacja, która nazywała siebie chrześcijańską, w istocie taką nie była; określał
ją jako "barbarzyńsko-żydowską mieszankę". Wagner utrzymywał, że Żydzi
wypaczyli sens chrystianizmu, począwszy od pierwszej sceny rajskiej z Księgi
Rodzaju. Upadek człowieka - według niemieckiego kompozytora - nastąpił bowiem
nie poprzez zjedzenie owocu, ale przez spożycie... mięsa. Gigantyczne fałszerstwo
dokonane na historii Edenu odebrało chrześcijaństwu możliwość zrozumienia
rzeczywistego powodu zwyrodnienia człowieczeństwa. Żydzi tymczasem, opętani
manią panowania nad światem, potęgowali to zwyrodnienie, propagując na
ogromną skalę kult składania ofiar ze zwierząt. Na ten użytek spreparowali historię
o Bogu, który odrzucił ze wzgardą ofiarę Kaina z płodów ziemi, a przyjął z
zadowoleniem ofiarę Abla z tłustych jagniąt. Zdaniem Wagnera poprzez religię
Żydzi narzucili światu instrumentalny stosunek do zwierząt (wyzyskać, zabić i
skonsumować), który z czasem przeniósł się także w sferę relacji między samymi
ludźmi. Tu znajdowało się źródło wszelkiej niesprawiedliwości, okrucieństwa,
krwawych wojen i gwałtów, które ogarniały świat.
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Dopiero Chrystus, jak twierdził Wagner, przyniósł ludzkości ratunek, lecz
Jego misja została przez świat źle zrozumiana i wypaczona. Niemiecki kompozytor
postanowił wobec tego przywrócić chrześcijaństwu jego prawdziwy sens. Za
centralny punkt religii uznał Eucharystię, która miała stanowić antidotum na dwa
podstawowe źródła skażenia natury ludzkiej. Ciało Chrystusa było, jak mniemał,
lekarstwem na jedzenie mięsa, a krew Chrystusa na mieszanie się ras.
Wagner utrzymywał, iż sens Ostatniej Wieczerzy zasadza się na tym, że
była to uczta wegetariańska. Ciało tam spożywane było spożywane tylko
symbolicznie. Chrystus, nazywany też Nowym Adamem, odwrócił bieg wypadków
zapoczątkowany przez prawdziwego Adama spożyciem w Raju mięsa. Jezus zdaniem Wagnera - proklamował wegetarianizm, a tym samym wskazał ludzkości
drogę do naśladowania.
Poza spożywaniem ciała Zbawiciel nakazał też kosztowanie swojej krwi.
Wagner uważał, iż jest ona "boską esencją ludzkości w jej najszlachetniejszych
rasach". Co ciekawe, ignorował przy tym całkowicie fakt, że Chrystus należał do
tak znienawidzonej przez niego rasy żydowskiej, którą uważał przecież za
najbardziej zdegenerowaną. Co więcej, nie przeszkadzało mu to w głoszeniu
tezy, według której krew ta jest źródłem głównej zasady istnienia, czyli
odnawiającej się woli życia, oraz stanowi skuteczną odtrutkę na zwyrodnienie
rasy.
Wagner był piewcą nie melancholii, lecz witalności, nie kontemplacji, lecz
czynu - i marzył, aby jego teozofia doczekała się zdecydowanego wcielenia w
życie. Nastąpiło to dopiero pół wieku po śmierci kompozytora. Dokonał tego wielki
admirator jego muzyki, entuzjasta oper "Lohengrin" i "Pierścień Nibelungów" Adolf Hitler. Był on zagorzałym wegetarianinem i miłośnikiem zwierząt, głośne
było jego przywiązanie do swojej suki, a sarenki podobno same wychodziły z
lasu, by jeść mu z ręki. Miłość do zwierząt sąsiadowała w nim zgodnie z
nienawiścią do ludzi, a zwłaszcza do Żydów, których postanowił wytępić co do
jednego, aby - zgodnie z diagnozą Richarda Wagnera - zapobiec dalszej
degeneracji ludzkości.
Ernst

Weisskopf

FRONDA DOŻYNKI 1996

193

Pewnego razu Motowiłow ujrzał postać św.Serafina
przemienioną przez niewypowiedzianą jasność; pojął wtedy,
że Serafin doświadczył przemienienia, takiego jak Chrystus
na górze Tabor, i że spoczął w Duchu Świętym. Było to
doświadczenie Nieba jeszcze na ziemi. Motowiłow spostrzegł
też, że wraz z Serafinem działaniem tej niewypowiedzianej
jasności objęta została cała zimowa przyroda wokół niego.
"Świętość ma to do siebie - pisze prawosławny teolog, Leonid
Uspienski, - że uświęca wszystko, co znajduje się dookoła;
przebóstwienie człowieka przechodzi także na otoczenie. Są
to zalążki przemienienia świata.

SONIA SZOSTAKIEWICZ

"CZYŃCIE SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ"
(Czy c h r z e ś c i j a ń s t w o o d p o w i a d a z a w s p ó ł c z e s n y k r y z y s
ekologiczny?)

Bodajże po raz pierwszy oskarżył chrześcijaństwo o nieludzki stosunek
do zwierząt - i w ogóle do natury - Jules Michelet w XIX stuleciu. Od tego czasu
zarzuty pod adresem religii Chrystusowej, iż to ona odpowiada za współczesną
dewastację środowiska naturalnego, stały się coraz powszechniejsze. Z całej
powodzi tekstów krytycznych na ten temat warto odnotować esej Lynna White'a
juniora pt. "Historyczne korzenie kryzysu ekologicznego". Opublikowany w 1967
r. stał się swego rodzaju manifestem ekologów krytycznie nastawionych do
chrześcijaństwa, takich jak Kade, Lidkę, Megivern, Wolf czy Altner.
R a t u n e k dla przyrody - antychrześcijaństwo
Zdaniem White'a źródeł współczesnej katastrofy ekologicznej należy
szukać w zwycięstwie religii chrześcijańskiej nad wierzeniami pogańskimi.
Człowiek przestał być wówczas traktowany jako część Natury, a zaczął postrzegać
siebie jako byt od niej odrębny, mało tego - jako ktoś stworzony do panowania
nad nią. Natura została uprzedmiotowiona, a następnie - potraktowana wrogo stała się ofiarą bezlitosnej eksploatacji. Wszystko to, według White'a, zgodne
było z nakazem wydanym przez Boga w Raju pierwszym rodzicom: "Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
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wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi" (Rdz. 1,28-30). Niektórzy krytycy
Kościoła w tym zdaniu upatrują źródeł nie tylko klęski ekologicznej, lecz również
demograficznej (płodzenie, rozmnażanie się i zaludnianie ziemi).
Nakaz ten został powtórzony, a nawet rozszerzony, po Potopie. Przed
nim Bóg pozwalał ludziom na spożywanie tylko pokarmów roślinnych, po nim
natomiast zniósł On tabu wegetariańskie i dopuścił spożywanie pokarmów
mięsnych. Powiedział Noemu i jego synom: "Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście
zaludnili ziemię. Wszystkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne
niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby
morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest
przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko"
(Rdz. 9,1-3). Dopóki ta dyrektywa respektowana była jedynie przez mały naród
w Palestynie, nie miała większych konsekwencji dla środowiska naturalnego;
dopiero gdy stała się podstawą dominującej na kuli ziemskiej cywilizacji, okazała
się śmiertelnym zagrożeniem dla przyrody w skali całego globu.
Aby zapobiec katastrofie ekologicznej, należy - zdaniem White'a - walczyć
nie z jej skutkami, lecz z przyczynami. Te zaś zapisane są już w pierwszym
rozdziale Biblii. "Zdaniem White'a - jak pisze w swej "Historii ekologii" Jean-Paul
Deleage - nasz kryzys ekologiczny zakończy się dopiero w dniu, gdy wyrzekniemy
się postulatu religii monoteistycznych, zgodnie z którym jedyną racją istnienia
przyrody jest służyć człowiekowi".
Czy rzeczywiście chrześcijaństwo jest tak wrogie środowisku naturalnemu,
że dla ratowania przyrody n a l e ż a ł o b y je o d r z u c i ć ? Czy m o ż e być ono
odpowiedzialne za dewastację natury? Na początku przeanalizujmy pokrótce
kosmogonię chrześcijańską, porównując ją z kosmogonią innych starożytnych
religii, np. babilońską i grecką.
W wierzeniach babilońskich odnajdujemy opowieść o kosmicznej bitwie
boga Marduka z potężną smoczycąTiamat. Kiedy Marduk ją pokonał, jej martwe
ciało przeciął na pół i z jednej połówki utworzył niebo, a z drugiej ziemię. Powstały
w ten sposób świat miał swój wymiar demoniczny i przeklęty. Z kolei w podaniach
helleńskich na początku była pramateria, która znajdowała się w stanie chaosu.
Pewien ład, którego przejawem jest właśnie nasz świat, nadał jej dopiero demiurg,
występujący w mitach najczęściej jako Zeus.
Chrześcijaństwo (a także judaizm oraz islam) różni się od tych religii tym,
że wszechmogący Bóg stworzył świat z niczego ("creatio ex nihilio") - jedynie
mocą swej suwerennej decyzji. Stworzenie uzyskało Jego akceptację ("i widział
Bóg, że było dobre"), której Bóg nigdy nie cofnął, a nawet ją wielokrotnie
potwierdzał. Świat nie jest więc trupem wroga, którego trzeba zabić i wypatroszyć,
ani bezkształtnym i bezsensownym chaosem, który trzeba opanować, lecz jest
darem Boga dla człowieka.
Szukać tego, co jest na górze
Ofiarując ten dar człowiekowi, Bóg przykazuje mu panowanie nad nim.
Biblia hebrajska używa tu wyrażenia "wejirdu", które oznacza zarówno "panować",
jak i "zstępować (z góry)". W swych komentarzach do Biblii Raszi interpretuje to
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następująco: jeżeli człowiek okaże się godny, to zostanie władcą świata zwierząt;
jeżeli zaś nie, to zdegradowany zostanie do poziomu zwierząt i zwierzęcość
zawładnie nim.
Podobnego zdania jest j e d e n z najwybitniejszych w s p ó ł c z e s n y c h
neotomistów, o. Mieczysław A. Krąpiec OP, który uważa, że w nakazie z Księgi
R o d z a j u " c h o d z i nie tyle o o p a n o w a n i e z i e m i p r z e z c z ł o w i e k a , ile o
transcendowanietego, co jest "ziemskie", przez człowieka. Nakaz Boga: "czyńcie
sobie ziemię poddaną" znaczy tyle, że należy nie poddawać się "ziemi", ale ją
przekraczać, jątranscendować, uczynić to wszystko, co jest "ziemią', poddanym
ludzkiemu duchowi. W tym sensie św. Paweł nawoływał, aby nie służyć sprawom
ziemskim, lecz "szukać tego, co jest na górze". W nauce chrześcijańskiej jest to
zgodne z powołaniem człowieka, który z istoty upadłej, podobnej zwierzętom ma
się doskonalić, aby osiągnąć stan istoty podobnej Bogu. Nakaz z Księgi Rodzaju
ma więc charakter moralny, a nie socjotechniczny. Używać go jako argumentu
do bogacenia się i osiągania wymiernych sukcesów w życiu doczesnym, zaczęto
dopiero w protestantyzmie, zwłaszcza w kalwinizmie.
Także pojawiające się w Piśmie Świętym słowo "panować" należy rozumieć
w takim sensie, w jakim zostało ono użyte, to znaczy w sensie religijnym. Panem
wszystkiego, co istnieje, jest Bóg, zaś człowiek jest stworzony na Jego obraz i
podobieństwo. Zatem panowanie człowieka musi być naśladowaniem panowania
B o g a . Bóg zaś nie j e s t p o z b a w i o n y m r o z u m u t y r a n e m , r a b u n k o w y m
eksploatatorem, niszczycielem i szkodnikiem; wręcz przeciwnie: obdarza On swoje
stworzenie opieką, wszelkimi łaskami i sensem istnienia. Dlatego też - jak pisze
o. Jacek Salij OP - "człowiek ma jak gdyby pogłębić rozumność i dobroć dzieła
Bożego, ma stać się jakby starszym bratem stworzeń niższych od siebie. Jeśli
więc wydaje mu się, że panowanie polega na tym, żeby siać wokół siebie
spustoszenie i ból, to jest naśladowcą diabła niszczyciela, a nie Boga Dawcy i
Opiekuna. Bóg bowiem powołał człowieka do panowania nad stworzeniem, a nie
do tyranii".
Biblia mówi o tym następująco: "Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił
go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" (Rdz. 2,15). Człowiek zostaje
więc strażnikiem ogrodu, ma pełnić funkcję homeostatu, być stabilizatorem w
układzie kosmicznym. Siddhaswarupananda Paramahamsa interpretuje ten
fragment następująco: "Musimy tutaj pamiętać, że wszystko jest nam dane. Jeśli
weźmiemy pod uwagę to, że jesteśmy tutaj tylko przez pewien krótki okres czasu,
więc czyż nie poprawniej będzie powiedzieć, że w s z y s t k o z o s t a ł o n a m
wypożyczone. Bóg nie przekazał nam tego wszystkiego na własność. To jest
dalej własność Boga, ale On dał nam to tak, jak ktoś daje komuś coś, aby był za
to odpowiedzialny: - Daję ci to, a ty bądź za to odpowiedzialny, zaopiekuj się
tym".
Zauważmy, że Księga Rodzaju przekazuje nam dwie relacje o stworzeniu
świata: w pierwszej (jahwistyczno-elohistycznej) Bóg powołał człowieka do
istnienia po wszystkim stworzeniu, w drugiej (kapłańskiej) - pośrodku wszelkiego
stworzenia. W pierwszej człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, w drugiej jego centrum. Obydwie te relacje pokazują jednak nierozerwalną więź między
człowiekiem a rzeczywistością stworzoną. O nierozerwalności tej świadczy
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chociażby fakt, że to właśnie upadek człowieka, czyli grzech pierworodny,
spowodował skażenie świata. Powiedział Bóg doAdama: "przeklęta niech będzie
ziemia z twego powodu" (Rdz. 3,17). Odtąd zabijanie zaistniało w naturze jako
życiowa konieczność, a stosunki pomiędzy stworzeniami zaczął regulować strach.
Przymierze z p t a c t w e m i zwierzętami polnymi
Bóg nie opuszcza jednak swojego stworzenia. Kiedy zsyła na ludzi Potop
za ich grzechy, nakazuje zabrać Noemu do arki po jednej parze z każdego gatunku
zwierząt. To ocalenie jest dobitnym p o d k r e ś l e n i e m integralności całego
stworzenia. O przedziwnym związku między ludźmi a zwierzętami mówią też
następujące słowa Boga skierowane po kataklizmie do Noego i jego synów:
"Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u
każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata " (Rdz. 9,5).
Co prawda po Potopie Bóg ł a m i e tabu w e g e t a r i a ń s k i e i pozwala
człowiekowi na spożywanie mięsa, ale w tym samym przymierzu noahickim
wypowiada On słowa, których - ze względu na uwarunkowania czasu i miejsca żaden Hebrajczyk nie mógłby wymyślić: "Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z
waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z
wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze
wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi" (Rdz. 9,9-10).
Warto dodać, że Bóg się nigdy z tego przymierza nie wycofał. Kiedy zrezygnował
ze zniszczenia Niniwy, powiedział Jonaszowi, że uczynił to nie tylko ze względu
na "sto dwadzieścia tysięcy ludzi", lecz również ze względu na "mnóstwo zwierząt"
(Jon. 4,11).
Tak jak upadek człowieka stał się przyczyną skażenia świata, tak zbawienie
człowieka będzie związane ze zbawieniem rzeczywistości stworzonej. Właśnie
dlatego Bóg wcielił się w człowieka i właśnie dlatego ciało Chrystusa składało się
dokładnie z tych samych atomów co ciała ludzi, ciała zwierząt, liście na drzewach
czy piasek na pustyni. Nie na darmo Pismo nazywa Go "pierworodnym wszelkiego
stworzenia" (Kol. 1,15). O Chrystusie pisał św. A m b r o ż y (zm. 397), że
"zmartwychwstała w Nim ziemia i zmartwychwstało niebo".
Obietnica zbawienia, odnowienia, przemienienia dotyczy całej
rzeczywistości stworzonej. Pisze o tym wprost nawet św. Paweł Apostoł,
podejrzewany przez niektórych o uraz do ciała i materii: "Sądzę bowiem, że
cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas
objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze
względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy
przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz
nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my
również całą swoją istotą wzdychamy, oczekując (przybrania za synów) odkupienia naszego ciała" (Rz. 8,18-23).

FRONDA DOŻYNKI 1996

197

O b j a w i e n i e Ś w i a t ł a z Góry Tabor
Jest to oświadczenie niezwykłe: św. Paweł mówi o uczestnictwie w
wolności i chwale dzieci Bożych całego stworzenia; co więcej, wymienia on je w
kontekście odkupienia w pierwszej kolejności, a dopiero później wspomina o
człowieku. O tym, że Chrystus jest zbawicielem nie tylko człowieka, a całego
świata, Paweł pisze wyraźnie też w innym liście: "Zechciał bowiem (Bóg), aby w
Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach" (Kol. 1,19-20).
Refleksję teologiczną na temat Chrystusa jako odkupiciela całego kosmosu
pogłębiali już starożytni chrześcijanie, by wymienić tylko męczennika i biskupa
Lyonu, św. Ireneusza (zm. 202). Myśl ta szczególnie rozwinęła się w Kościele
prawosławnym, gdzie liturgia eucharystyczna Przemienienia Pańskiego traktuje
je jako święto przemienienia całego fizycznego w s z e c h ś w i a t a . P o d c z a s
podniesienia kapłan mówi, że ofiara Jezusa dokonała się "kata panta kai dia
panta", co z języka greckiego na polski można przetłumaczyć jako: "według
wszystkiego, za wszystko i z powodu wszystkiego".
Jak pisze prawosławny teolog Nikołaj Arseniew: "Nie tylko sam człowiek
doznaje skutków odkupienia i radości zwycięstwa. Z radością z naszego
zmartwychwstania związana jest także radość z odkupienia całego świata, z
nastania kresu panowania zepsucia, z odkupienia wszelkiego stworzenia i z
nadejścia świtu królestwa życia (...) Zmartwychwstanie jest w ten sposób
wydarzeniem o kosmicznym znaczeniu. Świat na równi z człowiekiem jest tu
przeniknięty promieniami chwały niebieskiej, jakkolwiek na razie w ukrytej postaci,
i osiągnął nową, w y ż s z ą wartość. Przyjął już bowiem w siebie nasienie
nieśmiertelności".
Inny prawosławny teolog, Władimir Łosski, nie zawahał się nawet włączyć
do Kościoła Chrystusowego odmiennych od człowieka stworzeń: "Świat stworzyła
z niczego sama wola Boża - takie jest jego pochodzenie. Został stworzony, aby
mieć uczestnictwo w pełni Boskiego życia - takie jest jego powołanie. Jest
powołany uczynić to zjednoczenie rzeczywistością w wolności, w niewymuszonej
harmonii pomiędzy wolą stworzoną i wolą Boga - taka jest tajemnica Kościoła
zawarta w stworzeniu. Poprzez wszystkie zmienne koleje losu, jakie miały miejsce
po upadku ludzkości i zniszczeniu pierwszego Kościoła - Kościoła raju - stworzenie
zachowało ideę swego powołania, a wraz z nią ideę Kościoła, która ostatecznie
miała się w pełni zrealizować po Golgocie i po Zielonych Świętach, jako Kościoła
we właściwym znaczeniu tej nazwy, niezniszczalnego Kościoła Chrystusa.
Począwszy od tego czasu stworzony i przygodny wszechświat zrodził w sobie
nowy organizm, posiadający w sobie niestworzoną i nie posiadającą granic pełnię,
której świat nie może ogarnąć (...) Cały świat jest powołany do tego, aby włączył
się do Kościoła, aby stał się Kościołem Chrystusowym, i aby dzięki temu po
dokonaniu się wieków mógł być przeobrażony w wieczne Królestwo Boże.
Stworzony z niczego świat znajduje swoje spełnienie w Kościele, w którym
stworzenie wspiera się na niezachwianych fundamentach, wypełniając swoje
powołanie".
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W życiu św. Serafina z Sarowa miało miejsce wyjątkowe zdarzenie, które
rzuca pewne światło na omawiane przez nas sprawy. Zdarzenie to nazwane
Objawieniem Światła Taborskiego zostało spisane przez Motowiłowa - ucznia i
powiernika św. Serafina. Pewnego razu ujrzał on postać swojego mistrza
p r z e m i e n i o n ą przez n i e w y p o w i e d z i a n ą j a s n o ś ć ; pojął wtedy, że Serafin
doświadczył przemienienia, takiego jak Chrystus na górze Tabor, i że spoczął w
Duchu Świętym. Było to doświadczenie Nieba jeszcze na ziemi. Motowiłow
spostrzegł też, że wraz z Serafinem działaniem tej niewypowiedzianej jasności
objęta została cała zimowa przyroda wokół niego. "Świętość ma to do siebie pisze prawosławny teolog Leonid Uspienski, - że uświęca wszystko, co znajduje
się dookoła; przebóstwienie człowieka przechodzi także na otoczenie. Są to zalążki
przemienienia świata". Ślady tego przemienienia odnaleźć możemy w żywotach
wielu świętych pustelników, którzy z dala od ludzkich siedzib żyli w zgodzie z
dzikimi zwierzętami. Ich dzieje przypominają czterdziestodniowy pobyt Jezusa
na pustyni. Chrystus żył wówczas w harmonii zarówno z bytami wyższymi, jak i
niższymi od człowieka: "Żył tam pośród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu"
(Mk 1,13). Była to prefiguracja tego, co nastąpi z odkupionymi stworzeniami w
następnym eonie.
Na Soborze Watykańskim I w 1870 r. Ojcowie stwierdzili, że wobec trwania
miłości i jej dzieła całe stworzenie, które Bóg uczynił, będzie trwało. Rozwijając
ten wątek ks. Jan Grzesica pisze: "Skoro zatem rzeczywistościom ziemskim, a
wśród nich naturalnemu środowisku człowieka, przyznana jest jakaś forma trwania
wiecznego, jeśli nie stają one w obliczu nieuchronnego unicestwienia, w takim
razie ich "ostateczność" wskazuje na ich dużą wartość, a zarazem rzuca pewne
światło na kierunek ich dalszego rozwoju i są one zapoczątkowaniem takiego
stanu, jaki je czeka w ostatecznym ich przeznaczeniu. Uznanie tej wartości
środowiska w świetle jego przeznaczenia wymaga między człowiekiem a
środowiskiem kooperacji".
Wilk zamieszka z barankiem
Jak wyglądać będzie ten przemieniony świat, dokładnie nie wiemy. Pewne
pojęcie dają nam o nim słowa proroka Izajasza: "Wtedy wilk zamieszka wraz z
barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą
społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać
będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się
napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze" (Iz. 11,69). Tak daleko idących obietnic pod adresem całego stworzenia, gdzie nawet
zwierzęta i ptaki wspólnie z ludźmi stają się "synami nadziei", nie proponuje żadna
inna religia na świecie.
Dotykamy tu wielkiej tajemnicy - jeżeli Chrystus cierpiał za wszystkie
grzechy świata, a cierpienie zwierząt jest wynikiem ludzkiego grzechu, to czy
przyjął On na siebie także cierpienie całego stworzenia, skoro je przez to odkupił?
Tak uważa m.in. ks. Raymond Peyret, biograf wielkiej mistyczki francuskiej Marty
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Robin, której dane byto uczestnictwo w paschalnym misterium męki Chrystusa.
Pisze on: "Marta już zrozumiała, że wydać się Chrystusowi to znaczy połączyć
się z każdym stworzeniem w jego bólu, stanowić z Nim jedno ciało, aby zbawić
świat pogrążony w grzechu". Jeżeli jest tak rzeczywiście, to prawdziwą religią
współcierpienia nie jest buddyzm, lecz chrześcijaństwo. W buddyzmie bowiem
żadne współcierpienie nie może się równać temu, jakie było udziałem Chrystusa
na Krzyżu.
Głosząc zmartwychwstanie ciał oraz odkupienie całego k o s m o s u ,
chrześcijaństwo - jak żadna inna religia - dowartościowuje materię. Tak można
rozumieć paradoksalne na pozór stwierdzenie o. Marie-Dominique'a Chenu, że
"prawdziwy materializm dostępny jest jedynie dla człowieka wierzącego, ponieważ
tylko przez wiarę można pojąć ostateczne przeznaczenie ciała i materii".
Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o interesujących przemyśleniach
C S . Lewisa. Wychodząc z założenia, że zwierzęta pojawiły się na ziemi wcześniej
niż człowiek, wiąże on skażenie rzeczywistości stworzonej nie z upadkiem
człowieka, ale z upadkiem demonów. W takim wypadku można zastanowić się,
"czy człowiek pojawiając się po raz pierwszy na świecie, nie miał już do spełnienia
pewnej funkcji odkupieńczej. Ludzie nawet dziś p o t r a f i ą czynić cuda ze
zwierzętami: mój kot i pies żyją razem w moim domu i nawet się przyjaźnią. Być
może jedną z funkcji człowieka było przywrócenie pokoju w świecie zwierzęcym,
i gdyby nie przyłączył się do nieprzyjaciela, mogłoby mu się to nawet udać w
stopniu trudno dziś wyobrażalnym".
Bydlę nie wymyśli tortur
Powstaje pytanie: dlaczego Biblia tak mało miejsca poświęca problemom
innych istnień, które w hierarchii stworzenia stoją niżej od człowieka? Dlaczego
nauczanie Kościoła koncentruje się na zbawieniu człowieka, a tak niewiele
powiada o przeznaczeniu zwierząt? Po pierwsze - Biblia nie informuje człowieka
o wszystkim, a tylko o tym, co jest mu potrzebne do zbawienia duszy. Objawienie
Boga w historii następowało stopniowo i nawet myśl o ludzkiej nieśmiertelności
pojawiła się w judaizmie stosunkowo późno. Po drugie - w świetle powyższych
cytatów z Pisma - odkupienie zwierząt nie stanowi głównego problemu, ponieważ
wydaje się ono przesądzone.
Chrześcijaństwo naucza, że Chrystus przez s w o j ą M ę k ę , Krzyż i
Zmartwychwstanie zbawił cały wszechświat i wszelkie stworzenie. Jednak tylko
stworzenie obdarzone wolną woląi rozumem może to zbawienie odrzucić i skazać
się na wieczne potępienie. Dlatego do piekła trafić mogąjedynie złe duchy, które
zbuntowały się przeciwko swemu Stwórcy, oraz ludzie, którzy poszli śladem złych
duchów, natomiast nigdy nie zwierzęta, ponieważ - pozbawione wolnej woli i
rozumu - nie są w stanie odrzucić Bożego daru, czyli zbawienia. Zwierzęta, których
losem na tej ziemi jest cierpienie bez zadośćuczynienia, mogą osiągnąć odkupiony
świat, dzięki swej absolutnej niewinności. Jak zauważył słusznie Tadeusz
Żychiewicz: "ostatecznie żadne bydlę nie wymyśliłoby tortur, bezeceństw i
najróżniejszych paskudztw, które wymyślił człowiek. Nie widział też nikt, aby
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zwierzę z d e m o r a l i z o w a ł o c z ł o w i e k a . W i d z i a n o n a t o m i a s t , j a k c z ł o w i e k
demoralizuje zwierzęta. To człowiek uczy je nienawiści - i strażnicze psy łagierne
pozostaną na wieczną hańbę człowieka".
Świadomość tego, że razem z innymi stworzeniami dzielimy "synostwo
nadziei", była w teologii chrześcijańskiej zawsze obecna, choć może nie zawsze
dostatecznie podkreślana. Na przykład jeden z Ojców Kościoła, biskup Hippony,
św. Cyprian (zm. 258) pisał o konieczności zachowania równowagi ekologicznej:
"(Bóg) pierwszym wyrokiem przykazał rosnąć i rozmnażać się, drugim zalecił
powściągliwość. Gdy jeszcze świat jest pierwotny i pusty, rodząc z zapasów
płodności rozszerzamy się i rośniemy dla powiększenia rodzaju ludzkiego; gdy
już okrąg ziemi zajęty j e s t , a świat n a p e ł n i o n y , ci, którzy m o g ą pojąć
powściągliwość, żyjąc zwyczajem rzezańców, otrzebiają się do Królestwa. Tego
Pan nie nakazuje, lecz zwraca uwagę, nie nakłada jarzma konieczności, skoro
pozostaje wolna wola".
Proponowana przez Cypriana kastracja jest może zbyt radykalnym
środkiem na zachowanie równowagi ekologicznej, choć - jak pokazuje casus
Orygenesa - na pewno zgodnym z duchem ówczesnej epoki. Ważniejsze w
stwierdzeniu Cypriana jest coś innego, mianowicie z w r ó c e n i e uwagi na
homeostatyczną, stabilizującą rolę człowieka w naturze, na powściągliwość
narzuconą jego ekspansywności. Mówili o tym wielokrotnie także inni myśliciele
chrześcijańscy.
Msza z wiewiórką
Nie brakowało świętych, którzy do wszelkiego stworzenia odnosili się po
bratersku. O patronie ekologów św. Franciszku zAsyżu i jego stosunku do siostry
wody, brata wilka czy rodzeństwa kwiatów napisano już całe tomy. A przecież
św. Franciszek nie był jedyny. Św. Bernard z Clairvaux powtarzał, że bardziej niż
mędrców woli słuchać drzew i kamieni. Św. Marcin de Porres założył pierwsze
na świecie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Św. Róża z Limy żyła w swej
pustelni w przyjaźni z rojem komarów. Ona ich nie zabijała, a one jej nie kąsały,
choć nie oszczędzały żadnego z jej gości. Można wspomnieć o św. Makarym z
Aleksandrii, który uzdrowił niewidome szczenię hieny, św. Mało, który z litości
nad osieroconymi prosiętami wskrzesił zabitą maciorę, czy o św. Filipie Nereuszu,
który nie raz odprawiał Mszę św. z siedzącą mu na ramieniu oswojoną wiewiórką.
"Akta Bolandystów" wymieniają ponad 30 świętych niesłychanie uwrażliwionych
na los zwierząt. Przyroda miała dla nich wartość nie tylko z powodu czerpanych
z niej korzyści, lecz była wartością samą w sobie - jako stworzenie, w którym
przejawia się Boża chwała. Pełniła rolę języka, którym Bóg przemawiał do ludzi.
Często lekceważymy zwierzęta jako istoty bezduszne, a tymczasem mogą
one dostrzegać pewne zjawiska ze sfery nadprzyrodzonej, zasłonięte dla nas,
zwących się dumnie ludźmi. To oślica Balaama - jak przekazuje Księga Liczb zauważyła stojącego przed nią Anioła, podczas gdy jadący na jej grzbiecie
właściciel nie dostrzegł niczego. Pierwsza Księga Samuela opisuje krowy, które
nie kierowane i nie popędzane przez nikogo, ciągnąc na wozie Arkę Przymierza,
niezawodnie trafiają z obozu Filistynów do Izraela. Żywoty świętych zawierają
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nie tylko historie, jak ludzie pomagali zwierzętom, ale także jak zwierzęta pomagały
ludziom. By nie wymieniać długiej listy świętych, warto wspomnieć tylko o
najwybitniejszym XVI-wiecznym mistyku, św. Janie od Krzyża, którego z więzienia
na wolność wyprowadził pies. (Na marginesie kilka słów o św. Hubercie,
uważanym przez myśliwych za swojego patrona. Rzeczywiście za młodu był on
zapalonym myśliwym, ale - o czym się często zapomina - po swoim nawróceniu
stał się zagorzałym przeciwnikiem polowań.)
Wielu poważnych myślicieli i publicystów uważa, że źródeł współczesnego
kryzysu ekologicznego upatrywać należy nie w chrześcijaństwie, ale w odejściu
od niego. Nawet na łamach ekologicznego pisma "Zielone Brygady", które
oficjalnie przyznaje się do swych new age'owych sympatii, można przeczytać, że
"kłopoty ze stanem środowiska naturalnego zaczęły się dokładnie wtedy, kiedy
Kościół stracił rząd dusz, a korporacjonizm został zastąpiony wolnym rynkiem,
czyli ok. 200 lat temu".
Prapoczątki kryzysu ekologicznego sięgałyby więc tego, co nazywamy
początkiem czasów nowożytnych. Podobnego zdania jest także, okrzyczany
apostołem NewAge, amerykański filozof Fritjof Capra, który winąza spustoszenie
środowiska naturalnego obarcza dominujący w naszej cywilizacji "paradygmat
newtonowsko-kartezjański" zwany też oświeceniowym. Capra pisze: "Za podstawę
naszej nauce i technologii posłużyło XVI II-wieczne przekonanie, że zrozumienie
przyrody pociąga za sobą jej opanowanie". Przekonanie to było regresem w
dziejach cywilizacji. Stanowiło nie tylko odwrót od chrześcijaństwa, lecz również
powrót do koncepcji pogańskich. Podobnie jak w mitach greckich świat zaczął
się jawić jako bezkształtny chaos, który dopiero pod ręką demiurga można
przekształcić w uporządkowany kosmos.
Paradygmat oświeceniowy charakteryzuje się skrajnie mechanistyczną
interpretacją świata i człowieka, motywem nieograniczonego postępu oraz
nastawieniem antyreligijnym. Doczekał się on w XX stuleciu wielu miażdżących
krytyk ze strony myślicieli chrześcijańskich, m.in. Jacquesa Maritaina, Etienne
Gilsona czyAlasdaira Maclntyre'a. W encyklice "Sollicitudo Rei Socialis" z 1987
r. Jan Paweł II napisał, że "panowanie, przykazane przez Stwórcę człowiekowi,
nie oznacza władzy absolutnej, nie może być mowy o wolności "używania" lub
dowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na
człowieka przez samego Stwórcę i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie
"spożywania owocu drzewa" jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury
jesteśmy poddani nie tylko biologicznym, lecz także moralnym ograniczeniom,
których nie można bezkarnie przekraczać". Ten brak bezkarności, o którym pisze
papież wiąże się z naruszeniem Dekalogu. Mówił o tym Jan Paweł II podczas
homilii w Białymstoku w 1991 r.: "Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar
panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności,
świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Tu chodzi także o siódme
przykazanie: "Nie kradnij". Woda, powietrze, ziemia, las, zwierzęta, rośliny zostały
stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka".
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6 6 6 - zysk, korzyść, p r z e w y ż s z a n i e
Na marginesie warto też przytoczyć uwagę wybitnego antropologa religii
i znawcy Kabały, prof. Andrzeja Wiercińskiego, który uważa, że u podstaw
współczesnej antyekologicznej cywilizacji konsumpcyjnej tkwi zasada
maksymalizacji zysku, czemu w Biblii hebrajskiej odpowiada zasada "itheron" czyli "zysk, korzyść i przewyższanie" - posiadająca wartość gematryczną 666.
Tę samą wartość - którą, jak wiemy z Apokalipsy, ma liczba Bestii - ma też inne
wyrażenie biblijne "obraz i podobieństwo człowieka", oznaczające absolutny
antropocentryzm (kolejny fundament współczesnej cywilizacji).
Dualizm kartezjański, który tak gwałtownie oddzielił ciało od duszy,
spowodował wypędzenie sacrum z przyrody. Ciała zwierząt i ludzi stały się
maszynami (XVIII-wieczny filozof francuski La Mettrie pisał: "Czy wiecie, dlaczego
zachowuję resztki szacunku dla ludzi? Tylko dlatego, że wszystkich uważam za
maszyny. Gdyby nie to, wiem, że niewielu mógłbym traktować jako przyjemnych
współtowarzyszy życiowych"). Najprostsze ludzkie czynności - jedzenie, spanie,
współżycie płciowe - pozbawione zostały wymiaru sakralnego. Jednocześnie
natura przestała być sposobem przejawiania się Bożej chwały, a zaczęła być
przedmiotem penetracji i eksploatacji przez człowieka.
Oponenci w tym miejscu mogą zaprotestować, że Oświecenie nie byłoby
m o ż l i w e bez R e f o r m a c j i , a R e f o r m a c j a bez c h r z e ś c i j a ń s t w a , tak w i ę c
sekularyzacja jest dzieckiem chrześcijaństwa, gdyż jest wpisana w jego rozwój i
bez niego nie mogłaby się pojawić. Zarzut ten jest jednak chybiony, gdyż
sekularyzacja nie jest procesem pojawiającym się wyłącznie w cywilizacji judeochrześcijańskiej. Była znana już w czasach starożytnych i doczekała się nawet
potępienia na kartach Biblii. Autor Księgi Mądrości krytykuje tych, którzy myśląw
następujący sposób: "Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu:
pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca. Nuże więc! Korzystajmy z tego, co dobre,
skwapliwie używajmy świata w m ł o d o ś c i ! Upijmy się w i n e m w y b o r n y m i
wonnościami i niech nam nie ujdą wiosenne kwiaty: uwijmy sobie wieniec z róż,
zanim zwiędną. Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli, wszędzie zostawmy
ślad uciechy: bo to nasz dział, nasze dziedzictwo! (...) Nasza siła będzie nam
prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne" (Mdr. 2, 59,11). Biblia potępia więc hedonizm, z którym wiąże się pragmatyczny, użytkowy
stosunek do świata.
Służba, ofiara, wyrzeczenie
Z kolei jeśliby przyjąć argumentację wysuwaną przez niektórych ekologów,
że dzieje świata to nieustanny proces nasilania się antyekologicznej działalności
człowieka, to początków tego procesu należy szukać nie w narodzinach judaizmu
czy chrześcijaństwa, lecz znacznie wcześniej-w tzw. rewolucji neolitycznej, kiedy
to rozpoczęła się eksploatorska przygoda człowieka ze światem. Zdaniem prof.
Wiercińskiego, był to regres człowieka, który zrezygnował z wewnętrznego
rozwijania swojego potencjału człowieczeństwa, a skoncentrował się na eksploracji
świata w celu skonsumowania go. Był to nie tylko odwrót od realizacji pełni
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człowieczeństwa, ale także powrót do "małpiego psychociała", bowiem pogoń za
ciągłymi przyjemnościami, pragnienie, aby wszystko zobaczyć, wszystkiego
dotknąć, ugryźć, spróbować, jest raczej cechązachowania małpy, a nie człowieka.
To właśnie miał na myśli św. Paweł Apostoł, kiedy nawoływał, by nie służyć
sprawom ziemskim, lecz "szukać tego, co jest na górze".
W tym postępującym procesie antyekologicznej degradacji człowieka
najbardziej dynamizującą rolę odgrywały nie judaizm czy chrześcijaństwo (one
raczej ten proces wyhamowywały), lecz "lewa gnoza" Wielkiej Bogini, która w
epoce urbanizacji przekształciła się w religie astrobiologiczne (pisze o tym
obszernie prof. Wierciński w swej książce "Magia i religia"). "I oto w ostrym
kontraście do urbanizującej się ludzkości, Jhwh wybiera spośród niej swój malutki
(zgodnie z zasadą "reszith" - "początek"), pastersko-rolniczy ludek i nakłada nań
niebywałą ilość ograniczeń na zachowania konsumpcyjne, orgiastyczność e t c ,
a co najważniejsze, niezwykle rozległe tabu pokarmowe, chroniące niemal całą
d z i k ą faunę; zarazem jest szereg zaleceń o k r e s o w e g o "odpoczynku" pól
uprawnych; ogólny kierunek - to umiarkowany tryb życia i ostro sformułowany
kod moralny dla ludzi zwykłych".
Od samego początku zatem judaizm w porównaniu z innymi religiami
stanowił prawdziwą rewolucję zarówno obyczajową, jak i ekologiczną. Doktryna
c h r z e ś c i j a ń s k a k o n t y n u o w a ł a t e n nurt, s t a n o w c z o o d r z u c a j ą c z a s a d ę
p o d p o r z ą d k o w a n i a świata dla u z y s k a n i a w i ę k s z e g o k o m f o r t u . I d e a ł e m
chrześcijaństwa stało się nie szukanie uciech "tego świata", lecz doskonalenie
się poprzez naśladowanie Chrystusa - a to oznacza służbę, ofiarę i wyrzeczenie.
Ten ideał zawarty jest w wygłoszonych podczas Kazania na Górze ośmiu
błogosławieństwach (Mt. 5,3-11) - i na przestrzeni dziejów w całej literaturze trudno
odnaleźć doskonalszy postulat ekologicznej postawy człowieka.
Sonia

Szostakiewicz

PS. Jan Paweł II, Encyklika CentessimusAnnus (1 maja 1991 roku). Fragment poświęcony
zagadnieniom ekologicznym:
"37. Obok problemu konsumizmu budzi niepokój ściśle z nim związana kwestia
ekologiczna. Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania bardziej aniżeli
bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nie uporządkowany zasoby ziemi,
narażając przez to także własne życie. U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska
naturalnego tkwi błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach.
Człowiek, który odkrywa swą zdolność przekształcania i w pewnym sensie stwarzania
świata własną pracą, zapomina, że zawsze dzieje się to przez pierwszy dar otrzymany
od Boga na początku w postaci rzezcy przezeń stworzonych. Człowiek mniema, że
samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli,
tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez
Boga, przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może
się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić funkcje współpracownika Boga w dziele stworzenia,
człowiek zajmuje Jego miejsce, w końcu prowokując bunt natury, raczej przez niego
tyranizowanej niż rządzonej.
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Widać w tym wszystkim ubóstwo czy raczej miernotę sposobu patrzenia
człowieka kierowanego żądzą posiadania rzeczy bardziej niż chęcią odnoszenia ich do
prawdy, nie mającego owej postawy bezinteresownej, szlachetnej, wrażliwej na wartości
estetyczne, która się rodzi z zachwytu dla istnienia i dla piękna oraz pozwala odczytywać
w rzeczach widzialnych przesianie niewidzialnego Boga, który je stworzył. Współczesna
ludzkość winna być świadoma swych obowiązków i zadań, jakie w tej dziedzinie
spoczywają na niej wobec przyszłych pokoleń.
38.Oprócz irracjonalnego niszczenia środowiska naturalnego należy tu
przypomnieć bardziej jeszcze niebezpieczne niszczenie środowiska ludzkiego, czemu
zresztą bynajmniej nie poświęca się koniecznej uwagi. Podczas gdy słusznie, choć jeszcze
w niedostatecznej mierze, okazuje się troskę o zachowanie naturalnego « h a b i t a t »
różnych gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem, wiedząc, że każde z nich wnosi
wkład w ogólną równowagę ziemi, to zbyt mało wagi przywiązuje się do ochrony
warunków moralnych prawdziwej « e k o l o g i i ludzkiej». Nie tylko ziemia została dana
człowiekowi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwotnie zamierzonego
dobra, dla którego została mu ona dana, ale również człowiek jest dla siebie samego
darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować naturalną i moralną strukturę,
w jaką został wyposażony. W tym kontekście należy wspomnieć o poważnych
problemach współczesnej urbanizacji, konieczności urbanistyki troszczącej się o życie
osoby, jak również o należytym zwracaniu uwagi na « s p o ł e c z n ą e k o l o g i ę » pracy.
Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność
wznoszenia się ponad wszelki poprządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra. Jest
on jednak również uwarunkowany strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym
wychowaniem i środowiskiem. Elementy te mogą ułatwiać albo utrudniać życie według
prawdy. Decyzje więc, dzięki którym powstaje jakieś ludzkie środowisko, mogą tworzyć
specyficzne struktury grzechu, przeszkadzając w pełnej realizacji tym, którzy są przez
te struktury w rozmaity sposób uciskani. Burzenie takich struktur i zastępowanie ich
bardziej autentycznymi formami współżycia jest zadaniem wymagającym odwagi i
cierpliwości."
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MICHAŁ KIETLICZ

SŁODKI ZAPACH STONKI W BENZYNIE
Zaczyna się od zrywania pączków kwiatków. Chłopiec znosi je w kupki,
zakopuje, proszkiem ixi obsypuje, zadaje gwałt trupowi rośliny. To dzieciństwo
zapadłe, powiedzmy 3, 4 latka. Dzieciak rośnie, ma te swoje 5 - 6 lat i dostrzega
motyle. Oczywiście nie kontempluje ich szybowania, gdzie by tam, od rana do
wieczora tylko kombinuje, jakby je wyłapać, skrzydełka powyrywać, wydusić żółtą
maź paluszkami z odwłoka. Wreszcie dochodzi do wprawy, wynajduje miejsca,
gdzie bielinki lubią siadać, zaczaja się, główkuje, raz pudło, potem jeszcze
kilkanaście razy tak samo, wreszcie sukces, znalazł sposób na motyla. Kilka dni
chodzi uszczęśliwiony, ale ile można tłuc motyle, zrobić powódź mrówkom, to
zadanie warte pięciolatka! Oczywiście przesadziłem, woda to już perwersja,
początek był bardziej tradycyjny - pantofel, kamyk, gazeta. Dziecina się jednak
utrudziła metodą walca i eureka! Postęp techniczny, przecież tutaj chodzi o
zmasowane zniszczenie, żeby mrówki swoją ruchliwością w oczy nie kłuły. Szlauch
w poszerzoną dziurę w kopcu się włożyło, zabulgotało i spokój. Można było
przerzucić się na żmudne wyłapywanie stonek z kartofli i wbijanie ich trampkiem
w wilgotne pole, dopóki - o przedziwna żywotności owadów! - mrówki znów
nieśmiałe zacząły krążyć po swym mrowisku-cmentarzysku. Dzieciak trochę się
zdenerwował, ale uszanował partnera i na miarę tego respektu oręż przyszykował.
Benzyna. Podciągnął dziadkowi z kanistra, zalał, zapalił, trochę się pofajczyło,
potem jeszcze sprawdzał przezornie przez tydzień, czy fuszerki nie zrobił. Nie
zrobił, żadna mrówka w osmolonym piachu już się nie pojawiła. Użycie benzyny
uświadomiło chłopcu ekscytującą siłę cywilizacji człowieka. Wracać potem do
prymitywnych metod zabijania owadów? Nigdy. Motyle mu się znudziły, po
mrówkach wypalony ślad w trawniku, na szczęście stonek całe pole. Jak się za
nie zabrać? Gdyby mógł zalać benzyną nawet 100 hektarów ziemniaków, byleby
szkodnika wytępić, zrobiłby to, jednak dzieciak musiał liczyć się z ograniczeniami
technicznymi. Pięciolatek swój rozum ma, to fakt.
Wracać do techniki walcowania owadów już mu się nie chciało. Po
doświadczeniu zapachu płonącej benzyny człowiek, trzeba przyznać, robi się
wymagający. Chłopiec prawie przerzucił się na grę w statki, gdy kolega z przeciwka
powiedział mu, że saletra po zmieszaniu z cukrem-pudrem i węglem drzewnym
daje kapitalne petardy. Po co petardy - oczy mu zabłyszczały - stonki niech spłoną
nowocześnie, chemicznie, naukowo. Przerób masowy, mocny, słodki zapach
spalenizny, trzask pękających pancerzyków - to sprawiało, że rodzice nie mogli
zagonić go do domu, cały czas w kartoflisku siedział. Przybiegał wieczorem
utrudzony, szybko jadł kolację, jak nigdy kładł się od razu spać, nazajutrz wcześnie
wstawał i zaraz po śniadaniu długa w pole. Zrobił się skupiony, małomówny,
systematyczny. Rodzice byli zachwyceni synkiem, że tak wakacje mu służą.
Zasada była prosta: kopało się dołek i wysypywało do środka zapancerzone
w paski stonki, albo czerwone larwy, następnie obsypywało się je sypkim
proszkiem i rzucało na wszystko zapałkę. Gwałtownie wybuchał ogień, trochę
syczało, dzieciak swe utrudzone oczy od wyłuskiwania z liści robaków płomykami
206
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cieszył, to była jedyna zapłata za jego ciężką robotę. To niesłychane, ale nawet
talent organizacyjny przy tych stonkach w chłopcu się objawił. Pole dzieliło się
na kwadraty i oczyszczało do obiadu, porą popołudniową zajmował się nowym
odcinkiem. Narzucił sobie nawet dyscyplinę, normy wydajności podnosił, mniej
już czasu na przyjemność przyglądania się skwierczącym stonkom poświęcał.
Cóż, obowiązki, ledwo zapałkę rzucił już śpieszył w kartoflisko. Czasem tylko
pozwalał sobie na spektakularne całopalenie, musiał przecież mieć trochę frajdy
- wykopywał pięć, siedem dużych dołków, wypełniał je po brzegi robactwem i
jednocześnie podpalał. Po takim widowisku chęć do pracy wzrastała.
W następnym miesiącu było "bombardowanie" kamieniami kijanek aż
kałuża, w której się chluptały zamieniała się w lepkie, czerwone bajoro. Potem
palenie biedronek, torturowanie żab, ślimaków, wyrywanie skrzydełek muchom,
zatykanie dziur osom. Zabawy trwały latami.
Ten chłopiec to ja, nie różniłem się specjalnie od moich równieśników, nie
przewyższałem ich w perwersji, dziecko ma swoją fantazję, to trzeba przyznać.
Michał Kietlicz
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KASZA I ŚRUBOKRĘT
Ekonacjonalizm
W "Gazecie Wyborczej", którąjako żywo trudno posądzać o sympatie dla
f a s z y z m u , mogliśmy przeczytać o j e d n y m z c z o ł o w y c h i n t e l e k t u a l i s t ó w
nacjonalistycznych lat 30. Stanisławie Piaseckim: "Żądał zalania kopalń,
wygaszenia hut, nacjonalizacji banków, usunięcia z ulic samochodów. Marzyła
mu się energia słoneczna i ekologiczne - jak dziś mówimy - rolnictwo. Słońce i
cisza". E w e n e m e n t ? Paradoks? Nie! W owych c z a s a c h była to n o r m a .
Proekologiczne nastawienie było logicznym d o p e ł n i e n i e m p r a w i c o w e g o
światopoglądu.
Wymarzony przez "młodych" narodowców ustrój gospodarczy najbardziej
przypominał średniowieczne wzory. Charakterystyczną c e c h ą p r o g r a m ó w
g o s p o d a r c z y c h OWP-SN był specyficzny a n t y k a p i t a l i z m , w y p ł y w a j ą c y z
antymaterializmu, antyindywidualizmu i antyindustrializmu. (...) Wielki Kryzys 1929
r. został więc przez "młodych" przyjęty z radością, widziano w nim jutrzenkę nowej,
postindustrialnej ery.
Pojawia się hasło "Trzeciej Drogi": "Ustrój, w którym własność prywatna
istnieje, ale p o d p o r z ą d k o w a n a j e s t n a d r z ę d n y m w y m a g a n i o m i n t e r e s u
społecznego lub narodowego, nie może się już nazywać kapitalizmem", jak pisał
sztandarowy ekonomista "młodych" Adam Doboszyński. Odrzucono tu jednak
faszystowskie koncepcje gospodarcze, głoszące wszechmoc państwa, źródłem
natchnienia był raczej oddolny korporacjonizm, zawarty w społecznej nauce
Kościoła i "ruralizm" (ideologia powrotu do wsi) G.K. Chestertona.
N a j p r e c y z y j n i e j ów oparty na O b j a w i e n i u p r o g r a m g o s p o d a r c z y
sformułował Adam Doboszyński w Gospodarce narodowej. Antypatia
Doboszyńskiego do indywidualistyczno-materialistycznego modelu życia nie tylko
skłania go do postawienia sobie za cel likwidacji wielkiego kapitału (przy
j e d n o c z e s n y m z a c h o w a n i u d r o b n e j i średniej w ł a s n o ś c i ) , ale w r ę c z do
zakwestionowania samej idei postępu. Na 33 lata przed słynną pracą E.J. Mishana
The Cost of Economic Growth Doboszyński domaga się powstrzymania wzrostu
gospodarczego!
Także wiele innych jego postulatów mogłoby dziś znaleźć poklask
zwolenników Schumacherowskiego Małe jest piękne, wyznawców "Trzeciej fali"
Tofflera i ortodoksyjnych "Zielonych". Autor Gospodarki narodowej proponuje
wywłaszczenie wielkiego kapitału bez odszkodowania, dekoncentrację wszelkich
form produkcji (rentowność jest wprost proporcjonalna do bliskości właściciela),
uwłaszczenie proletariuszy przez połączenie pracy i kapitału na wzór cechowy,
reglamentację współzawodnictwa gospodarczego indywidualnych wytwórców,
ograniczenie gospodarczych funkcji państwa do niezbędnego m i n i m u m i
umiarkowaną reformę rolną (przy zachowaniu ziemiaństwa jako warstwy
społecznej)...
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Wówczas w warunkach wyścigu przemysłowego totalitarnych mocarstw
cywilizacyjny eskapizm "młodych" narodowców był po prostu samobójczy; warto
jednak zastanowić się nad wykorzystaniem tych idei dziś, gdy rewolucja
informatyczna otwiera wrota społeczeństwa postindustrialnego.
Jarosław Tomasiewicz, "Zielone Brygady" 10(76), październik 95
Lao-Tsy m i a ł r a c j ę
U podstaw filozoficznej refleksji nad relacjami człowieka i środowiska
przyrodniczego leży poczucie kryzysu czy wręcz klęski poniesionej przez
cywilizację zachodnią; poczucie zrealizowania się ostrzeżenia, które sformułował
Lao-Tsy:
"Czy myślisz, że możesz wziąć w swe ręce wszechświat i go ulepszyć?
Nie wierzę, aby to było możliwe. Jeśli próbujesz go zmienić, to go
zniszczysz"
Tak zwany kryzys ekologiczny nie jest przy tym dla wielu badaczy
problemem zasadniczym, jest on bowiem coraz częściej postrzegany jako pewna
konsekwencja wspomnianego "zniszczenia świata", zniszczenia dotykającego
samej struktury i porządku rzeczywistości, a mającego swe źródło w filozoficznych
i światopoglądowych koncepcjach, na których wspiera się współczesny model
kultury zachodniej.
(...) Chodzi mianowicie o sposób myślenia człowieka o własnej naturze,
możliwościach i stosunku do otaczającej go rzeczywistości oraz relacjach
wiążących go ze światem przyrody. W wielu wypowiedziach, wskazujących, iż
należy poszukiwać przyczyn obecnego kryzysu na tej właśnie drodze, pojawia
się pogląd, iż w którymś momencie historii ludzkości nastąpiło niewłaściwe
rozpoznanie zarówno istoty człowieka, jak też jego miejsca w świecie oraz próba
nieadekwatnej, gdyż niezgodnej z jego naturą, realizacji "człowieczeństwa".
Marek M. Bonenberg "Czarnoksiężnik z krainy Oz", "Aura" 3/1996
Ukraińskim plemnikom wstęp wzbroniony
W następstwie katastrofy czarnobylskiej Ukraina ma obecnie najwyższy
na świecie wskaźnik bezpłodności. Jeśli do tego dodać, że od pięciu lat liczba
zgodnówjest większa od liczby urodzin, to sytuacja staje się poważna. W związku
z tym na Ukrainie ma powstać pierwszy nowoczesny bank spermy i klinika
inseminacji. Pomagają w tym Amerykanie. Mają dostarczyć sprzęt i przeszkolić
fachowców. To za 2,5 min dolarów. Za darmo natomiast chcą dostarczyć spermę.
Czy Ukraina przyjmie ten dar? Tego jeszcze nie wiadomo, ale przedstawiciele
służby zdrowia z góry wykluczyli przyjmowanie spermy i jajeczek od dawców
ukraińskich z obawy, że ich materiał genetyczny mógł zostać uszkodzony przez
radiację.
Stanisław Zubek "Sperma dla Ukrainy", "Zielone Brygady" 4/1996
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Na straży ekologii i katolicyzmu
Tygodnik "Wprost" chce uchodzić za gazetę, która środowiska (naturalnego
- przyp. red.) broni. Piszę: "chce uchodzić", dlatego że cała filozofia, którą lansuje
ta gazeta, jest kwintesencją tego, co prowadzi do niszczenia dzikiej przyrody. W
nr 37 z tego roku ukazał się artykuł często goszczącego na tamtych łamach
Leszka Balcerowicza pod tytułem, który stanowi najlepsze podsumowanie tej
filozofii. Brzmi on: "Powietrze na sprzedaż". W artykule tym roi się od typowych
dla tego doktrynera uproszczeń i półprawd, takich między innymi, które sugerują,
że dzięki wolnemu rynkowi poprawiła się sytuacja ekologiczna w wielkich miastach
(...) Innym klasycznym przykładem tego podejścia jest nr 7, poświęcony budowie
autostrad. Na okładce jest zdjęcie autostrady i tytuł: "Pieniądze na drodze". W
środku sporo informacji, także takich, które dowodnie wykazują, że transport
kołowy jest najbardziej wrogi środowisku, a kolejowy najmniej, ale generalny
wydźwięk jest oczywiście promotoryzacyjny. To typowy przykład schizofrenii, do
jakiej musi prowadzić próba godzenia ideologii wolnorynkowej z ekologią i życia
z reklamowaniem towarów, które przyczyniają się do wzrostu patologii, nad którą
redaktorzy później boleją - za pieniądze reklamodawców. To tylko dwa z wielu
przykładów na to, że tygodnik "Wprost" lansuje w rzeczywistości styl życia, który
jest mieszaniną chciwości i konsumpcjonizmu, i o którego kształcie decydują
żonglujący tabelami wzrostu ekonomiści w rodzaju prof. Winieckiego. Nie ma
tam miejsca na duchowość i wartości niematerialne, te m o g ą być jedynie
wyśmiewane, bo nie dają się policzyć i przeszkadzają w zamianie świata żywego
w plastikowy.
Użycie Matki Boskiej przez "Wprost" byłoby uzasadnione, gdyby ta gazeta
rzeczywiście starała się dotrzeć do sumień katolików. Ale każdy, kto czyta
"Wprost", nie może mieć wątpliwości, że nie jest to pismo, któremu na sercu leży
jakość życia religijnego, i które stara się wprowadzić do katolicyzmu wątki
ekologiczne. Chodziło naprawdę o dwie rzeczy: po pierwsze o szmal, po drugie o
dowalenie Kościołowi i wmówienie opinii publicznej, że oto "Wprost" broni
naturalnego środowiska przed Ciemnogrodem.
Olaf Swolkień "O tygodniku Wprost, antysemityzmie i spiskowej wizji świata",
"Zielone Brygady" 11/1994
Budować, by burzyć
W gdańskiej Prokuraturze Wojewódzkiej nadal trwa gigantyczne śledztwo
związane z niegospodarnością przy likwidacji Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu
(...)
Część środków przeznaczonych na likwidację przeznaczano na...
inwestycje. Upraszczając, jednego dnia budowano, by już następnego burzyć
(czyt. likwidować) to, co zbudowano! Wstępnie szacuje się, że w ten sposób
z d e f r a u d o w a n o kilkadziesiąt (ok. 50) m i l i a r d ó w s t a r y c h z ł o t y c h , c o , z
uwzględnieniem inflacji, dzisiaj daje jeszcze większą kwotę.
"Długi na gazie", "Dziennik Polski", 22.01.1996.

210

FRONDA DOŻYNKI 1996

Patron "animalsów" i wędkarzy
Na listę "Sławnych współczujących" wpisał się Aleksander Kwaśniewski.
- Mamy poparcie najwyższego dostojnika państwowego w naszym kraju.
Warto, by wszyscy mieli świadomość, jak duży jest to sukces dla nas wszystkich
(!) - cieszy się i raduje na łamach "Zielonych Brygad" Martin Eden, autor raportów
Frontu Wyzwolenia Zwierząt.
Powody do radości m a j ą też w ę d k a r z e . Na ł a m a c h " W i a d o m o ś c i
W ę d k a r s k i c h " Kwaśniewski zapowiedział, że o b e j m i e s w y m p a t r o n a t e m
honorowym jedne z ogólnopolskich zawodów wędkarskich.
- Wędkarstwo jest zajęciem mało stresującym - powiedział "sławny
współczujący" prezydent Kwaśniewski.
A co na to powiedzą obrońcy zwierząt? Bo ryby nie powiedziały nic. Jak
to ryby.
Stanisław Zubek "Kwaśniewski współczujący", "Zielone Brygady" 4/1996
Wizja wiceprezydenta
Jak tylko w roku 1989 opadł kurz po politycznej rewolucji w Europie
Wschodniej przeciwko komunizmowi, informacje o niesłychanie wysokim
poziomie zanieczyszczeń, w szczególności powietrza, we wszystkich krajach
komunistycznych zaszokowały świat. Dowiedzieliśmy się, na przykład, że na
niektórych obszarach Polski, dzieci zabiera się pod ziemię, do głębokich byłych
kopalń, aby mogły odetchnąć powietrzem wolnym od gazów i zanieczyszczeń,
które znajdują się na powierzchni. Można sobie wyobrazić nauczycielki, ostrożnie
wychodzące z kopalni, niosące kanarki, które mogłyby ostrzec dzieci w porę, gdy
przebywanie na powierzchni staje się niebezpieczne.
Wiceprezydent U SA Al Gore w swojej książce "Ziemia na krawędzi", Wydawnictwo
Ethos Warszawa 1996
Wigilia X X I w i e k u
24 grudnia. Dziś wigilia. Ojciec powiedział, że jesteśmy nowoczesną
rodziną, ale on szanuje tradycje. Wprowadził również pewne reformy, jeżeli chodzi
o składanie życzeń. Zamiast opłatków użyliśmy w tym roku hamburgerów od
"McDonalda". Później wszystko było zgodnie z tradycją. Zjedliśmy 12 tradycyjnych
potraw wigilijnych. Między innymi: słone paluszki i kakao, budyń, pure, naleśniki
z kluskami, kompot z ziemniaków oraz inne ciekawe zestawy kulinarne, np.:
kromka z masłem posmarowana jednostronnie, kromka z masłem posmarowana
dwustronnie itd itp... W zeszycie do języka polskiego pod tematem "Tradycje w
dzisiejszej Polsce" zapisałem: "Obecnie obserwujemy daleko idącą transformację
pradawnych zwyczajów pod wpływem kultury amerykańskiej. Przykłady: używamy
hamburgerów zamiast opłatków, myjemy ręce przed każdym posiłkiem i
wyciągamy łyżeczkę ze szklanki podczas picia herbaty.
Krzysztof Karaś "Z pamiętnika młodego...", "Makulatura" 3/1994
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N i e c h b ę d ą b ł o g o s ł a w i o n e psy, k o t y , k a c z k i i g ę s i
Kilkadziesiąt domowych zwierząt przyprowadzono wczoraj do kościoła na
Kamionku, aby otrzymały błogosławieństwo w dniu św. Franciszka. Nabożeństwo
w intencji uchwalenia ustawy o ochronie praw zwierząt odprawił i błogosławieństwa
udzielił biskup Zbigniew Kraszewski (...):
- Kiedyś przez przypadek zjadłem pasztet strasburski i pochorowałem
się. Dziwię się, że Francuzi wciąż żyją, jedząc tyle pasztetów z wątrób polskich
cierpiących kaczek i gęsi. Producenci żywności zapominają, że stworzona z bólu
zwierząt - zawiera trucizny. Ustawa ma obok zakazu tuczu przemysłowego
wprowadzić ograniczenie eksperymentów na zwierzętach. Udowodniono, że wiele
z nich, poza cierpieniami zwierząt, nie przynosi korzyści nauce.
Krystyna Kosicka "Psy, koty i papugi pobłogosławione", "Życie Warszawy"
5.10.1995.
Profilaktyczne lęki
Lęk może stanowić zagrożenie dla nas wszystkich, którzy doświadczamy
bezradności spotykając zagrożenia nieznane wcześniejszym generacjom. Łatwo
wtedy straszyć i widzieć same negatywy w pejzażu, który mógł być objawieniem
Bożej bliskości. Przykład takiej postawy chcę wykazać, powołując się na list od
grupy studentów, która w swym ośrodku duszpasterskim dyskutowała, jak
przeciwdziałać wpływom New Age w kręgach osób skądinąd wrażliwych i
szukających. Ktoś zaproponował, aby docenić chrześcijańską mistykę przyrody,
którą spotykamy zarówno w Psalmach, jak i w tekstach św. Franciszka z Asyżu.
Duszpasterz zareagował lękliwie ostrzegając, że podobna mistyka może
prowadzić do buddyzmu albo nawet do panteizmu...
Z dwojga złego lęk jest mimo wszystko reakcją bardziej zrozumiałą niż
rzucanie kamieniami w bliźnich. Istoty ustawicznie wystraszone wniosły jednak
niewielki wpływ w c h r z e ś c i j a ń s k ą przemianę świata. Gdyby w y s t r a s z e n i
Apostołowie zrobili sobie w Wieczerniku wnikliwe podsumowanie zagrożeń
czekających na nich w Koryncie czy w Rzymie, prawdopodobnie nigdy nie
opuściliby ziemi rodzinnej. Autorzy Psalmów okazali się jednak znacznie mniej
lękliwi od niektórych przedstawicieli naszej generacji, kiedy śpiewali: "Do Pana
należy ziemia i to, co ją napełnia" (Ps 24,1), dostrzegając bliskość Boga
ukazywaną przez cedry Libanu i przez ośnieżone szczyty Hermonu. Oddzieleni
barierą blisko 30 wieków pasterze i poeci Izraela potrafili bez lęków odkrywać w
przyrodzie Boga w majestat odzianego i piękno, okrytego światłem jak płaszczem,
niesionego na skrzydłach wichru (Ps 104,1-4). W perspektywie tej góry kozic i
świstaków (Ps 104,18), użyteczne zioła i wino rozweselające serce składały się
na dzieło stworzenia, w którym obecny był Duch Boży odnawiający oblicze ziemi
(Ps 104,30). Tam, gdzie oni przeżywali fascynację pięknem i w modlitwie pełnej
poezji dziękowali Bogu za Jego obecność, my dziś doświadczamy profilaktycznych
lęków, strasząc upiorami z prywatnych kapliczek.
Bp Józef Życiński "Duch Wieczernika czy mentalność kapliczki", "Tygodnik
Powszechny" 15/1996
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W trosce o czystość rasy
Najpierw wybiera się najbardziej rasową krowę, która ma zapewnić czystość rasy.
Potem poddaje się ją odpowiedniej kuracji hormonalnej i przeprowadza sztuczne
zapłodnienie. Gdy dojdzie do zapłodnienia, krowie daje się zastrzyk przeciwbólowy
i wypłukuje z macicy zarodki. Uzyskuje się w ten sposób od kilku do kilkunastu
zarodków, które implantuje się w macice krów, które również przeszły kurację
hormonalną umożliwiającą zagnieżdżenie się zarodków. Po odpowiednim czasie
na świat przychodzą cielaki, które odpowiednio szybko rosną.
Barbara Misiak "Jeść albo nie jeść - oto jest pytanie", "Zielone Brygady" 1/1996
Najważniejsza jest skórka
Najważniejsza jest skórka: puszysta, mięciutka, lśniąca, z ładnie wykształconymi,
długimi włosami. Dlatego w hodowli zwierząt futerkowych cały wysiłek hodowcy
skierowany jest na wyprodukowanie takiej skórki. Wszystko staje się istotne:
karma, materiał rozrodczy, czystość klatek, nawet pogoda. Na końcu wreszcie sposób zabijania zwierzątka.
Tchórzofretki nie można zabijać pałką. Uderzenie w główkę spowoduje
krwiak pod czaszką. Okaże się później, że na skórce pojawić się może łysina, a
zresztą krew zanieczyści futerko. Usunąć rdzawą plamę - niełatwo. Dlatego te
małe zwierzątka lepiej zabijać zastrzykiem denaturatu w serce (...)
-W żadnym razie nie wolno prądem - ostrzegają hodowcy. - Zbrodniąjest
podłączyć norkę lub tchórzofretkę pod 220 V. Włos się rozdwoi, skórkę można
wyrzucić (...)
Zamiast zastrzykiem, można inaczej: stadko pakuje się do foliowego worka
(...) Potem zapala się samochód, najlepiej dwusuw: trabanta bądź syrenkę.
Dwusuwowy silnik produkuje najbardziej szkodliwe spaliny. Worek podłącza się
do rury wydechowej i po kilku chwilach stadko jest martwe. Żadnej krwi, żadnej
skazy na ciele.
Lisy uśmierca się prądem. Zawczasu przygotowuje się stanowisko: stół,
dwie elektrody i drewniane widełki (...) Widełkami przytrzymywać za kark. Jedną
elektrodę w pysk, drugą do odbytu. Ułamek sekundy i gotowe, ani jeden włos się
nie osmali.
Antoni Sokołowski "Szklane oczy lisa", "Słowo Ludu" 274/1994
Piekło zwierząt
Manfred Karremann, autor filmu o transporcie zwierząt w Europie,
pokazanego na zeszłotygodniowym polsko-niemieckim seminarium o prawach
zwierząt, mówi, że zwierzęta rzeźne traktowane są, jakby były już kawałkiem
mięsa. Jemu samemu podczas kręcenia zdjęć często grożono pobiciem, a nawet
śmiercią.
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Zamykam oczy, by nie widzieć płaczącej z bólu krowy, która gnana na
statek po śliskim mostku złamała nogę i bez kropli wody leży porzucona na
portowym nabrzeżu.
Transport koni z Polski do Włoch. Zwierzęta przez wiele dni nie dostają
picia i j e d z e n i a . Na j e d y n y m w d r o d z e p o s t o j u s t a w i a n e są na n o g i
elektrowstrząsami. Stoją przed pustymi poidłami, bo spedytor nie zapłacił za wodę.
Liżą opuchłymi językami zimny metal zagrody. Jeden z koni już nie ma sił wyjść
z ciężarówki. Nie reaguje na bicie. Wyciągany jest liną po ostrej jak tarka metalowej
rampie.
Film pokazuje nioski wrzucane do skrzyń tak, że łamią skrzydła i nogi,
owce duszące się z braku powietrza, świnie ciągnięte za tylne nogi linami.
Natalia Skipietrow "Piekło zwierząt", "Gazeta Wyborcza"22.04.1996.
Tajemnice Puszczy Białowieskiej
Ponad trzy lata temu swego rodzaju sensację wśród mieszkańców
Białowieży wywołało pojawienie się ikony na bliźnie po odciętym konarze
wiekowego dębu w Parku Pałacowym. Wizerunek na dębie przypominał, jak
twierdzi emerytowany kantor cerkiewny Piotr Dworakowski, oblicze archanioła
Gabriela, zwiastuna niecodziennych wydarzeń. Kilka miesięcy po pojawieniu się
niezwykłej ikony rzeczywiście miało miejsce w tych o k o l i c a c h e p o k o w e
wydarzenie. Otóż przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi spotkali się w pałacyku
myśliwskim położonym po białoruskiej stronie puszczy, 9-10 kilometrów od dębu
i podpisali akt dotyczący rozwiązania sowieckiego imperium.
Leszek Matela "Białowieża geomantyczna", "Zielone Brygady" 10/1995
Krwiopijcy wszy
Wśród Kazachów panował powszechnie zwyczaj wyłuskiwania własnych
wszy i wypijania z nich krwi. Ceremonia odbywała się podczas przerw obiadowych.
W ich obyczajach zagnieździł się przesąd, że utrata własnej krwi to grzech.
Wierzyli, że każda wesz jest ich krwiopijcą. Pragnąc dochować wierności swojej
religii Kazachowie wypijali krew z wszy. Łuski wypluwali.
Ryszard Chodźko "Białe prerie", "Sztuka Osobowa" 40/1996
Poganie i ekologia
Nigdy nie było jakiegoś jednolitego "poganizmu" (...) Nie ma mowy o żadnej
"harmonii między pierwiastkiem męskim a żeńskim" w zarezerwowanym dla
mężczyzn mitraizmie czy w zbójeckiej religii wikingów. Nie sposób znaleźć idei
wieczystej równowagi świata w germańskim micie Ragnaroek ani w irańskiej wizji
ostatecznego zwycięstwa Ormuzda nad Arymanem (...) Krytykowany przez
Stachniuka [założyciela neopogańskiej "Zadrugi"] "moralizm" (uniwersalistyczna
etyka oparta na dychotomii "dobro - zło") jest w rzeczy samej wynalazkiem
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monoteizmu; poganin żył - używając słów Nietzschego - "poza dobrem i złem"
(trudno wszak pośród pogańskich bogów odnaleźć postaci jednoznacznie "złe"
czy "dobre").
To samo dotyczy rzekomo immanentnego "ekologizmu" religii pogańskich.
Pogańskie mity pełne są krwawych opisów eksterminacji całych gatunków (jak
np. wytępienie gigantów przez bogów olimpijskich czy harpii i centaurów przez
Heraklesa w mitologii greckiej), a w kronikach znajdziemy liczne świadectwa złego
lub co najmniej instrumentalnego traktowania zwierząt przez pogan (trudno za
wyraz "szacunku do wszelkich stworzeń i organizmów" uważać choćby hekatomby
ofiar ze zwierząt, składanych na ołtarzach pogańskich bóstw). Kult sił natury,
niewątpliwie występujący w różnych religiach pogańskich, nie przeszkadzał
poganom w wykorzystywaniu przyrody na miarę posiadanych środków - czyż nie
taka jest wymowa mitu Prometejskiego? Oczywiście, pierwotne religie pogańskie
były znacznie bliższe naturze, wynikało to jednak w dużym stopniu z niższego
szczebla cywilizacyjnego ówczesnych społeczeństw.
Jarosław Tomasiewicz "O poganach i pseudopoganach", "Zielone Brygady" 2/
1996
Powrót do pogaństwa?
Dość stwierdzić, że wbrew pobożnym oczekiwaniom, starożytny poganizm
nie charakteryzował się wcale postawąekologiczną. Wprost przeciwnie, cały czas
miała miejsce walka człowieka z naturą o przetrwanie, a metody podówczas
stosowane niewiele miały wspólnego z szacunkiem dla przyrody i jej praw
(pominąwszy już fakt, że duża część praw przyrody pozostawała nie znana). Już
wtedy gospodarka łowiecka i pasterska powodowały wypieranie zwierzyny z jej
siedlisk, regres gatunku lub nawet wymarcie. Żarowe i ugorowe metody uprawy
roli były przyczyną degradacji gleb i wylesienia rozległych połaci ziemi. Ludy
nadmorskie trzebiły lasy w celu pozyskania surowca do budowy floty (padły ich
ofiarą m.in. libańskie cedry). Tereny leśne kontynentalnej Europy i Brytanii topniały
w coraz szybszym tempie. Nic innego pewnie jak szacunek do natury cechował
pogańskich łowców zwierząt dla cyrków, aren i zwierzyńców całego ówczesnego,
pogańskiego świata. W wyniku tych działań południe Europy zapomniało o
niedźwiedziu, pożegnało się z wielkimi kotami oraz wieloma innymi gatunkami
(...)
Tylko laikowi może w y d a w a ć się, iż s t a r o ż y t n o ś ć p o g a ń s k a była
romantycznym, ekologicznym przeżyciem. Bogactwo ówczesnej przyrody
sprawiało wrażenie niewyczerpawalności i wiecznej witalności. Tymczasem
zaistniałe zniszczenia rozprzestrzeniały się dalej niczym zakaźna choroba.
Dopiero współczesna myśl filozoficzna w obliczu zagrożeń środowiska i samej
cywilizacji próbuje tworzyć ideologię, mającą uleczyć rozchwianą technicznym
obłędem kondycję psychiczną człowieka za pomocą m.in. tak zwanego powrotu
do korzeni. W celu uwiarygodnienia idei przed samą sobą, dokonuje się jednak
swoistego przeniesienia własnych poglądów w głęboką przeszłość. Niewiele ma
to wspólnego z realiami istniejącego niegdyś i współcześnie poganizmu.
Artur Urbański "Natura, człowiek, poganizm", "Zielone Brygady" 2/1996
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Dwa lata temu w gmachu Polskiej Akademii Nauk
zapytałem znanego profesora liberalnego i wykładowcę
prestiżowej szkoły biznesu, Andrzeja Koźmińskiego, czy
wierzy, że ta "maszynka do ciągłego rozwoju" będzie działać
w nieskończoność. Odpowiedział mi (cytuję z pamięci):
"Oczywiście, że nie, ale mam nadzieję, że za mojego życia to
się jeszcze nie zawali, a wyznaję zasadę Ludwika XV". Myślę,
że mechanizm ten dostrzega również wielu innych dziedziców
Wieku Świateł, co nie przeszkadza im jednak działać na rzecz
postępu - ku Apokalipsie - dla dobra własnej rodziny.

OLAF SWOLKIEŃ

ZIELONA KONTRREWOLUCJA

Jeden z największych pisarzy polskich XX wieku Józef Mackiewicz mawiał
o sobie, że ma przyrodniczy pogląd na świat. Podobnie jak ludzie, którzy bronią
dzisiaj przyrody w Polsce, był przez swoich współczesnych nie rozumiany, a
przez to - na wszelki wypadek - atakowany. Atakowała go zarówno narodowa
prawica, jak i komuniści, co wiązało się głównie z jego niezależnością w myśleniu.
Podobne problemy d o t y k a j ą dzisiaj w Polsce ludzi, którzy również m a j ą
przyrodniczy pogląd na świat. Ekologów posądza się albo o kryptokomunizm,
twierdząc że w gruncie rzeczy zielony znaczy czerwony, albo o ekofaszyzm - a
co ciekawe, robią to często ci, którzy narzekają, gdy ich samych "załatwiają"
słowem: oszołom.
Po części wynika to z ignorancji i nieznajomości własnej tradycji. Jak
przypomniał niedawno na łamach "Zielonych Brygad" (10/1995) Jarosław
Tomasiewicz, zarówno w latach 30. jak i w 50. "proekologiczne nastawienie było
logicznym dopełnieniem prawicowego światopoglądu". 1 Aby się o tym przekonać,
wystarczy przeczytać "Zagadnienia rządu" Romana Dmowskiego, "Gospodarkę
narodową" Adama Doboszyńskiego czy "Prawo do twórczości" Stanisława
Piaseckiego.
Innym przykładem widzenia rzeczywistości nie przez pryzmat faktów, lecz
wymyślonych schematów, jest dość rozpowszechnione u nas stanowisko, że tylko
komunizm niszczył przyrodę, podczas gdy na Zachodzie wszystko było w
porządku. Być może jest w porządku dla kogoś, kto nie dostrzega różnicy pomiędzy
plantacją drzew a lasem i zachwyca się oczyszczeniem Tamizy, nie zauważając
stanu Morza Północnego. Zamiast dyskusji w tej sprawie mamy do czynienia z
licytacją, której celem jest często wykazanie się polityczną poprawnością tym
razem w prawicowym wydaniu.
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Przyczyną tego - poza wszechobecną ignorancją-jest intelektualny terror
postępowców, którzy wymusili na prawicy odcięcie się od najlepszej części swojej
tradycji, którą nie był żaden faszyzm, lecz konserwatyzm. Słowo to zostało w
ostatnim czasie gruntownie zafałszowane, m.in. za sprawą takich "konserwatystów"
jak Margaret Thatcher, podczas gdy w rzeczywistości pod tym pojęciem ukrywa
się największy wróg konserwatyzmu - dogmatyczny liberalizm i doktryna tak
zwanego wolnego rynku.
Jest to dosyć zabawne, ponieważ polscy prawicowcy zaciekle krytykują
Oświecenie oraz towarzyszącą mu ideę postępu. Z drugiej strony sami hołdują
tej idei, zapewniając przy każdej okazji, że m a j ą niezawodny s p o s ó b na
zapewnienie wzrostu i rozwoju gospodarczego, dzięki którym wprowadzą nas rozrośniętych i rozwiniętych - do krainy dobrobytu. Niektórzy z nich bardzo chętnie
dodają też do tego pochwałę nacjonalizmu, jakby zapominając, że to również
jest dziedzictwo Oświecenia.
Aby udowodnić swój konserwatyzm, tak zwani liberalni konserwatyści dużo
m ó w i ą o rodzinie i uświęcają ziemskie prawo w ł a s n o ś c i . W ten s p o s ó b
konserwatyzm zostaje sprowadzony do roli ozdobnika czy też nadbudowy, mającej
przyklepać bazę czyli liberalne dogmaty gospodarcze. To mniej więcej tak, jakby
ktoś zachęcał zwierzęta w hodowli przemysłowej do odprawiania godowych
rytuałów. Liberalny konserwatysta ma więc być drapieżny w pracy, czyli we
wszelkiej działalności przynoszącej zysk, zaś łagodny i dobroduszny w domu,
wśród najbliższej rodziny. Kłopot jednak w tym, że ludzka psychika niezbyt dobrze
znosi taką schizofrenię, czyli służenie jednocześnie Bogu i mamonie.
Konsekwencje tego są aż nadto widoczne. Liberalne małżeństwa w XIX
wieku nastawione były na zysk i traktowane jak transakcje. Dziś związki damskomęskie p r z y p o m i n a j ą sytuację, w której do hodowli g a t u n k u używa się
dwuosobowych boksów, bo życie płciowe, a zwłaszcza rywalizacja, zwiększają
"wydajność". Oczywiście, rodzi to stresy i depresje, pojawia się poczucie braku
sensu życia. Stan ten zabija się natychmiast tabletkami, ale aby je kupić, trzeba
jeszcze wydajniej pracować. To rodzi z kolei jeszcze większe stresy, które
domagają się jeszcze większej ilości tabletek - i w ten sposób samonapędzające
się koło kręci się bez końca. Dzisiejsza g o s p o d a r k a p r z y p o m i n a w i e l e
obracających się w ten sposób kółek.
Dwa lata temu w gmachu Polskiej Akademii Nauk zapytałem znanego
profesora liberalnego i wykładowcę prestiżowej szkoły biznesu, Andrzeja
Koźmińskiego, czy wierzy, że ta maszynka do ciągłego rozwoju będzie działać w
nieskończoność. Odpowiedział mi (cytuję z pamięci): "Oczywiście, że nie, ale
mam nadzieję, że za mojego życia to się jeszcze nie zawali, a wyznaję zasadę
Ludwika XV"2. Myślę, że mechanizm ten dostrzega również wielu innych
dziedziców Wieku Świateł, co nie przeszkadza im jednak działać na rzecz postępu
- ku Apokalipsie - dla dobra własnej rodziny.
Gdybym miał wymienić jakieś wyróżniki konserwatyzmu jako doktryny, to
uznałbym za takie właśnie nieuleganie doktrynom, nieuświęcanie wyrwanych z
kontekstu fragmentów rzeczywistości, ujmowanie świata i człowieka jako całości,
równowagę pomiędzy rozumem a uczuciami oraz pierwszeństwo tego, co
naturaln*, nad tym, co wydumane. Konserwatyście nigdy nie przyszłoby do głowy
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zatruwać życie czy szpecić świat w imię ekonomicznych wskaźników. Własność
w starym systemie wcale nie była święta, lecz przede wszystkim połączona z
obowiązkami wobec bliźnich i wspólnoty, a wyrzucić z domu nie było wolno nawet
pańszczyźnianego chłopa.
Liberałowie mówiący o świętym prawie własności i kwitujący ludzkie
nieszczęścia utartym zwrotem "no cóż, takie są prawa rynku" do złudzenia
przypominają ortodoksyjnych marksistów tłumaczących wszystkie zbrodnie
prawami dziejów. Przepędzają ludzi w odwrotnym kierunku niż Pol Pot - ze wsi
na przedmieścia - w imię tak zwanej ekonomiczności i opowieści o taniej żywności,
która bardziej niż tania jest tandentna i niezdrowa. Przestępczość w tych miejskich
molochach chcą zlikwidować przy pomocy zaostrzenia kar i dużej ilości broni w
ręku tak zwanej klasy średniej, która na ideologicznym piedestale zastąpiła stare
bóstwo - proletariat.
Oczywiście z gazet czy telewizji możemy dowiedzieć się, że ludzie do
miast przenoszą się dobrowolnie, a ustawodawstwa socjalnego domagają się,
ponieważ są manipulowani. Liberałowie lewicowi są tutaj uczciwsi, bo uznają
przynajmniej związek pomiędzy materialną rzeczywistością a patologiami życia
społecznego. Natomiast tak zwani liberalni konserwatyści uważają, że byt i
świadomość to sfery na siebie nie oddziałujące, przy czym byt rozumieją wulgarnie
jako ilość posiadanych rzeczy. Ich pogarda dla osób uczciwych, lecz mniej
sprytnych, niezaradnych czy niepraktycznych powoduje, że ich odwoływanie się
do moralności musi tę moralność skompromitować. Udają obrońców Kościoła,
ignorując jego naukę społeczną. Liberałowie zresztą w ogóle nie lubią słowa
"społeczny". Z jednej strony twierdzą, że dobrobyt powstaje z indywidualnego
egoizmu i chciwości, a z drugiej postulują, by biedni liczyli tylko na indywidualną
dobroczynność.
Przeciw skutkom takiej mentalności coraz częściej buntuje się nie tylko
moralność lecz również racjonalność. Oto bowiem zabobonne traktowanie tak
zwanego wzrostu gospodarczego zaczyna prowadzić do jego zaprzeczenia.
Nicość duchowa powoduje niszczenie materii. Niby jest dobrobyt, a powietrze
śmierdzi, jedzenie truje, na dwór wyjść nie można (dziura ozonowa!), za oknem
ciągły hałas, a koszty leczenia chorób cywilizacyjnych wzrastają z roku na rok w
coraz szybszym tempie.
Bossów wielkiego przemysłu nic to jednak nie obchodzi. Nie obowiązuje
ich odpowiedzialność przed nikim. Są coraz bogatsi i szukają coraz to nowszych
rynków, gdzie będą mogli zainwestować swój kapitał, na przykład w wybór
przychylnego prezydenta. Zorganizują tak zwaną restrukturyzację rolnictwa i
wmówią ludziom, że po świecie można poruszać się tylko samochodem. Ci piewcy
wolności nie mogą pozwolić sobie, aby ktoś był niezależny od tabletek, fabryk i
wielkiego handlu. Gdziekolwiek się zjawią, tam znika - jak w komunizmie chłopskie gospodarstwo, rzemiosło, drobny handel, a wszyscy wprzęgnięci zostają
do światowego kombinatu, gdzie nikt nie zna godziny, w której okaże się zbędny.
Dlatego trzeba się bronić. Parafrazując słowa Heinza-Siegfrieda Strelofa,
można powiedzieć, że "ekologami są dziś ludzie, którzy uparcie trwają przy swoich
obyczajach, chłopi, którzy trzymają się swej ojcowizny czując, że byłoby zdradą
wobec przodków i ojczyzny, gdyby porzucili ziemię, na której gospodarowano od
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pokoleń. Prawdziwym ekologiem jest rzemieślnik, który wbrew konkurencji
masowej produkcji, dzień po dniu otwiera swój warsztat. Ekologami są dziś
obywatele, którzy kupują u chłopów bojkotując supermarkety. Oni wszyscy pełnią
cichą służbę, która przeszkadza w pustynnieniu i zniszczeniu kraju".
Można więc powiedzieć, że Tofflerowska trzecia fala znajduje sojusznika
w pierwszej. Czy będzie to sojusznik, który marzy o przejściu do obozu wroga pokaże czas. Póki co, trzeba się skupić na obronie lokalnej samorządności i
demokracji bezpośredniej (jak szwajcarscy chłopi), bo za demokracją masową
kryje się dziś oligarchia; trzeba bronić lokalnych rynków i drobnej produkcji (jak
XIX-wieczni konserwatyści), bo za tak zwanym wolnym rynkiem stoi dziś monopol
wielkich korporacji. Również sprawy ochrony zdrowia i nacisk na samodoskonalenie
powinny łączyć wszystkich, którzy nie zatracili instynktu samozachowawczego.
Nie chodzi oczywiście o powrót do jaskini czy na drzewo oraz do
posługiwania się łuczywem. Chodzi o sprawy prozaiczne - aby wokół naszych
domów rosły drzewa, abyśmy nie bali się wychodzić na słońce, a za oknem była
cisza zamiast huku i spalin. Współczesna technika umożliwia takie życie pod
warunkiem, że chciwość zastąpiona zostanie rozsądkiem, a ideologia wzrostu
zniknie na rzecz harmonii i stabilności.
Sądzę, że nie jest to - jak się próbuje niekiedy oskarżać ekologów - "groźny
panteizm". Jest on groźny dla tych, którzy w przyrodzie widzą jedynie surowiec,
mięso czy teren do rozwinięcia, w człowieku zaś siłę roboczą - i wartości te
ubóstwiają. Nie jest natomiast groźny dla kogoś, komu św. Bernard i św.
Franciszek są bliżsi niż Helvetius czy Bentham.
Wiele nieporozumień wynika stąd, że ekologia jako element kontrkulturowego
buntu lat 60. była reakcją na wynaturzenia, do jakich doprowadził protestantyzm
i sekciarski purytanizm. W s p o ł e c z n o ś c i a c h protestanckich obserwujemy
niemożność nawiązania do tradycji konserwatywnych pokazujących, jak łączyć
d u c h a z m a t e r i ą , j e d n o s t k ę ze s p o ł e c z e ń s t w e m . I n s p i r a c j i s z u k a n o w
transcendentalistach, takich jak Thoreau, ale był to ruch zbyt elitarny. Stąd też
brała się krańcowość niektórych propozycji ośmieszająca czasami samą sprawę.
Kto jednak twierdzi, że sprawy nie ma w ogóle, kto ignoruje problem katastrofy
ekologicznej - jest albo głupi, albo zły, albo przygotowuje potop lub rewolucję. I w
tym sensie także zieloni są kontrrewolucjonistami.
Olaf Swolkień
1 - "Kiedy w eseju z połowy lat 50. Simone de Beauvoir usiłowała odróżnić idee lewicowe
od prawicowych, twierdziła, że prawica to ci, którzy wierzą w powrót do natury, do
ziemi, lewica natomiast wierzy w produkcję i przemysł. Dzisiaj skrajną prawicę
stanowiliby więc ekologowie, sami z kolei uznający, iż zapatrzenie w produkcję i
przemysł to typowa cecha prawicy" (Andre Glucksmann "Porozumienie przeciwko
diabłu", "Gazeta Wyborcza" 31.07 - 1.08.1994.)
2 - Powiedzenie: "Po nas choćby potop..." było w rzeczywistości autorstwa markizy de
Pompadour, a nie Ludwika XV - przyp. red.
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DARIUSZ SUSKA

PIES
Nawet w lipcu zdarza się tu mróz. Przychodzi znienacka, jakby chciał
dowieść, że wszystko jest możliwe, każda zmiana i każde nieszczęście. Rano
ojciec wychodzi przed dom. Jego oczy, wciąż jeszcze przebywające we śnie,
długo przyzwyczajają się do światła. Patrzą na szron ciągnący się po łąkach,
daleko, aż po podnóża Wilczej Góry, gdzie właściwie od samego początku istniało
miejsce pod ten grób. Było, kiedy mieli tu ośrodek wypoczynkowy żołnierze
Wehrmachtu, było jeszcze wcześniej.
Jak opisać śmierć psa, który tego dnia powlecze się za ojcem, już martwy,
ale jeszcze żywy? Niepozorny, rudowłosy kundel o wyglądzie nieokreślonym jak
życie i oczach, na które zaćma spadła ot tak, po prostu, a nie z wyroku bogów.
Żadna tragedia. Żadna historia. Mróz w lecie, co się przecież może zdarzyć o
świcie. A z powodu mrozu to zakłócenie biegu rzeczy, które cechuje niektóre
martwe natury: wszystko jest prawdopodobne, trzeba tylko odpowednio długo
poczekać, jabłka przesuną się w salaterce, w końcu ożyje i odleci przyszpilony
kolorowy motyl.
Ojciec z psem ruszają w ostatni spacer na Wilczą Górę. Podróż ta ma w
sobie okrucieństwo pozornej wędrówki. W nieruchomej, nasyconej aż do granic
rozkładu zieleni gubią się drobiazgi, te nieistotne szczegóły pejzażu, które
ostatecznie, jak się okazuje, przesądzają o życiu bądź śmierci. Strzykawka z
trucizną w kieszeni ojca, pospieszne znikanie szronu w podnoszącym się coraz
wyżej słońcu.
Idą długo. Zrakowaciałe podbrzusze psa ociera się o piasek ścieżki. Gdyby
nie brzydota guza, okrwawionego i twardego jak kamień, tego niedużego kundla
można byłoby wziąć za bohatera mitologii,-za Syzyfa. Ojciec wielokrotnie siada
na przydrożnych słupkach, które są niewygodne, więc ponaglają do dalszej drogi,
wielokrotnie zapala papierosa, jakby spowolnienie akcji mogło umożliwić jej
zaniechanie. Psa już nie dziwi ta powtarzalność niejasnych gestów, to dobrowolne
igranie z żywiołem ognia. Stacja pierwsza i druga, stacja trzecia i czwarta, najpierw
dojść do rozwidlenia, potem prosto i w prawo, aż otworzy się widok na
kamieniołom, płaską ścianę bazaltu, do której poprzylepiały się karłowate,
skrzaczałe brzozy. Stąd już bardzo blisko, jeden rzut kamieniem, kolejny niezdarny
aport.
W końcu dochodzą. Niczego nie da się przedłużać w nieskończoność,
nawet największej przyjaźni. Kiedy siadają naprzeciw siebie, niebo nabiera białego
koloru upału, a w chmury zagłębia się śliskie ostrze odrzutowca. Jego ślad jest
niezauważalnym błyskiem na tęczówce oka psa i ojca. Gdzieś zaczyna się wojna,
ale tu jest spokój.
Oczywiście wszystko mogło odbyć się o wiele bardziej dramatycznie.
Ojciec mógł poderżnąć psu gardło szkłem z rozbitej butelki lub strzelić mu ze
strzelby prosto między niewidzące oczy. Nasz świat zrobił wszystko, żeby akcja
toczyła się jak najłagodniej, bezboleśnie, by możliwe było zachowanie dystansu
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do zdarzeń, tak jak w kinie. Tam, gdzie nie ma zmartwychwstania, musi być
rozmiękczenie. Sterylna strzykawka, igła wchodzi w mięsień i nic się nie wydarza.
Pies siada przy ojcu, składa głowę na łapach i tak zastyga. Prawdziwa akcja wre
pod skórą.
Kiedy wreszcie pies umiera, ojciec przykrywa go kamieniami i odchodzi.
Wraca dobre trzy razy, żeby sprawdzić, czy pies naprawdę nie żyje, czy
nieskończony upływ czasu nie przyniesie jakiejś odmiany, skoków i merdania
ogonem jak tyle razy wcześniej. Jednak nic takiego się nie zdarza. Tylko ptak z
dziobem białym jak popiół połyka długą dżdżownicę. Trwa to i trwa, jakby obraz
zatrzymał się nagle na pojedynczej klatce wideo. I jedynie rozpaczliwe ruchy
dżdżownicy przekonują, że walka toczy się nadal, a z upływem czasu nie dzieje
się nic szczególnego.
Po tygodniu ojciec wraca na psi cmentarzyk i zastaje z g n i ł ą kupę
robaczywego mięsa. Przygląda się chwilę, układa z sosnowych gałęzi miniaturowy
stos żałobny, oblewa go benzyną i podpala. Kiedy wybucha ogień staremu
mężczyźnie zaczyna się wydawać, że teraz coś się wreszcie wydarzy, trzeba
tylko poczekać. Bo przecież, jak tak się dobrze zastanowić, wszystko potoczyło
się inaczej. Kiedy tak siedzieli naprzeciw siebie mierząc się wzrokiem, pies
mrugnął porozumiewawczo do ojca, a ojciec zobaczył jak z pozlepianej bordową
krwią sierści znika śmiertelna choroba. Potem odwrócili się plecami i odeszli.
Tak jakby byli bohaterami westernu, którzy już nie zamierzają się pojedynkować
na śmierć i życie, bo każdy z nich odnalazł własną ścieżkę. Pies wspiął się na
wierzchołek Wilczej Góry, tam zniknął we mgle, która tego dnia spadła na świat
zapowiadając rychły deszcz, a ojciec zaczął zbiegać w dół, potykając się na
kamieniach, żeby jeszcze przed początkiem mżawki znaleźć się w domu.
Dariusz

Suska
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Ekologiczna otoczka to jedynie "nowa szata" dla "starej
gnozy". Idee ekologiczne nie wyczerpią przecież problematyki
egzystencjalnej i gdy ekozof-neofita wyjdzie poza nie, to pozna
całość systemu, który w książkach typu "Ekologia głęboka"
jest ledwie zarysowany. Zostanie wtedy wprowadzony w
gnostycki system wierzeń, gdzie będzie więcej o "jaźni", a
mniej o cierpiących delfinach.

NIKODEM BOŃCZA-TOMASZEWSKI

METAFIZYCZNE MIELIZNY GŁĘBOKIEJ EKOLOGII
"Śniłem, że myślę jak góra, lecz kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, czy
jestem człowiekiem myślącym jak góra, czy górą myślącą jak człowiek". Jeżeli
właśnie doświadczyłeś takiego stanu, oznacza to, że jesteś na dobrej drodze.
Osiągnąłeś już największą głębię "ekologii głębokiej" i już niedługo będziesz mógł
utożsamić się z "Jaźnią pisaną przez duże J, która utożsamiana jest nie tylko z
ekosferą, ale wręcz z całym wszechświatem."
Niestety osiągnięcie takiego poziomu "samorealizacji" jest trudne (o ile
nie jesteś członkiem wspólnoty zbieracko-łowieckiej), dlatego też najpierw musisz
zapoznać się z doktryną ekozoficzną. Najlepiej zacząć od "Ekologii głębokiej",
książki Billa Devall i Georga Sessions. Jest to swego rodzaju summa ekologiczna
obejmująca poglądy wielu ludzi, a zarazem podręcznik przeplatany wierszami,
rysunkami, a f o r y z m a m i i instrukcjami służącymi "kształtowaniu w sobie
świadomości ekologicznej".
K r ę t e ścieżki ekologii
Niegdyś ekologia była tylko nauką. Badała zależności między organizmami,
a jej wyniki nie wzbudzały szerszego zainteresowania. Tak było do czasu
kulturowego ekoboomu, którego korzenie sięgają lat 60-tych. Wtedy właśnie
ekologowie rozszerzyli zakres swoich badań, obejmując nim nie tylko układ
wzajemnych powiązań w środowisku, lecz również to, co ów układ narusza. A był
on poważnie naruszony, tym bardziej, że świat osiągnął kolejny szczyt
technologiczno-przemysłowej rewolucji. Właśnie wtedy ekologia, rozumiana jaka
nauka o ochronie środowiska, załopotała na kontrkulturowych sztandarach. Była
bowiem świetną formą pozytywnej kontestacji techniczno-konsumpcyjnego
"systemu".
Lata 70-te to okres, kiedy kontrkultura stała się "kulturą głównego nurtu"
(main stream), do której weszła m.in. ekologia. Przemysł zaczął podporządkowywać
się e k o r e g u ł o m , a nacisk s p o ł e c z n y z m i e n i a ł nawyki t e c h n o l o g i c z n e i
konsumpcyjne na nową ekomodłę. Na pozytywne skutki nie trzeba było długo
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czekać, degradacja środowiska naturalnego została do pewnego stopnia
zahamowana, choć często zachodnia ekomania obciążała Trzeci Świat stertami
niebezpiecznych odpadów.
Tymczasem zrzucenie przez ekologów kontrkulturowych szat wymagało
znalezienia nowej formuły dla ruchów na rzecz ochrony środowiska. Właśnie tym
poszukiwaniom Devall i Sessions p o ś w i ę c a j ą wiele uwagi. W e d ł u g nich
perspektywy dla ekologii są niewesołe: mimo dwudziestu lat walki środowisko
cały czas jest zanieczyszczone, a przed ekologami wyrastają nowe zagrożenia.
Po pierwsze może utrwalić się "reformistyczny ruch ekologiczny", czyli lobbing w
obrębie istniejących struktur ekologicznych. Jednak wtedy, mówią autorzy, nie
dość, że będzie on mniej skuteczny (lobbing wymaga kompromisów), to na
dodatek stanie się częścią bezdusznej biurokratycznej machiny. Alternatywą może
być więc koncepcja "moralnej większości": ekologia wchodzi na linię "głównego
nurtu" i staje się ideologią scentralizowanego aparatu państwowego - co
oczywiście też jest nie do przyjęcia. Podobnie nie do przyjęcia jest wizja New
Age, w myśl której człowiek i jego technologia stają się partnerami natury w jej
nieograniczonym postępie i sterują ewolucją i środowiskiem.
Czy zatem duch reakcji i reformizm (ekorewizjonizm) doprowadzą do
wypaczenia ekologicznych ideałów? Czy prawdziwej ekologii grozi upadek ?
Nie - odpowiadają Devall i Sessions. Można wszak znaleźć ratunek w
ekologii głębokiej, zwanej również ekozofią. Niestety, unikają sprecyzowania, czym
owa głęboka ekologia miałaby być. Może dzieje się tak dlatego, że "ekologia
głęboka wykracza poza tak zwany poziom faktów naukowych osiągając poziom
jaźni i mądrości ziemi." Pójdźmy zatem drogą wskazaną przez autorów, choć
mam nadzieję, że uda się zgłębić ekozofię bez sięgania do "jaźni".
Ekokrytycyzm
D l a c z e g o w p r o w a d z e n i e w ż y c i e e k o i d e a ł ó w n a p o t y k a na o p ó r
społeczeństwa? Dlaczego ludzie zaangażowani w ruchy na rzecz ochrony
środowiska "wypaczają" ekologię? To wina d o m i n u j ą c e g o w s p ó ł c z e ś n i e
światopoglądu. "Dominujący paradygmat społeczny jest teoretycznym modelem
rzeczywistości społecznej, który kieruje oczekiwaniami społeczeństwa". Stąd wiara
ekozofów w to, że zmiana paradygmatu jest jedynym i zarazem najprostszym
sposobem na wszelkie zło.
Budowę nowego paradygmatu musi poprzedzić odpowiednia krytyka
starego. Krytyka nowożytności jest dziś zjawiskiem powszechnym (choć wnioski
z niej wyciągane są różne). Być może dlatego ekokrytyka nie prezentuje niczego
nowego, odświeżając jedynie idee propagowane przez Fritjofa Caprę. Skądinąd
słusznie, atakowane są: antropocentryzm, idea postępu, scjentyzm, technicyzm,
kult ego, desakralizacja, brak transcendentu w kulturze. Ostrze ekokrytyki kieruje
się także przeciw "światopoglądowi z a c h o d n i e m u " czyli przeciw kulturze
europejskiej w ogóle. Jakiekolwiek byłyby korzenie współczesnego kryzysu
(patriarchat, kapitalizm czy "poglądy judeochrześcijańskie"), to i tak w oczach
ekologii głębokiej historia Europy jest pasmem zwyrodnień i walki z wszelkimi
przejawami samodzielnego myślenia, a myślenia proekologicznego w
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szczególności. Takie, dajmy na to, średniowiecze jawi się jako "trwająca blisko
tysiąc lat próba zdominowania tradycji chrześcijańskiej przez ortodoksyjny nurt
kościoła rzymsko-katolickiego, której przejawem była Inkwizycja."
Ekokrytyka jest nieco aprioryczna, ale nie można od niej zbyt wiele
oczekiwać. Wszak służy przetarciu szlaku dla nowego światopoglądu, który ma
wyrosnąć na gruzach starych systemów. Będzie to światopogląd ekologiczny,
bo jak przekonują nas autorzy "Ekologii głębokiej", prawdziwe urzeczywistnienie
ekoidei jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystko zostanie podporządkowane
ekologii, rozumianej już nie tylko jako ochrona środowiska, ale też jako zwarty
system obejmujący wszelkie dziedziny życia. System ten zwany "ekologiągłęboką
wykracza poza ograniczone, w y r y w k o w e i p o w i e r z c h o w n e podejście do
problemów środowiska, próbując stworzyć wyczerpującą, spójną filozoficznie, a
zarazem religijną wizję świata". Innymi słowy ekologia głęboka to nowa monizująca
ideologia uzurpująca prawo do podporządkowania sobie wszelkiej ludzkiej
aktywności. Zaiste tak szybki rozwój monistycznej doktryny nie był jeszcze
notowany, a zaczęło się od zwykłej nauki ścisłej poprzez ruch politycznego nacisku
do "duchowo g ł ę b s z e g o podejścia do Natury", by ostatecznie o s i ą g n ą ć
ekologiczną głębię.
Świat według ekozofii
Punktem wyjścia dla ekologicznej wizji świata jest oczywiście filozofia
ekologii. Jej głównym teoretykiem, a zarazem twórcą nazwy "ekologia głęboka",
jest norweski filozof Arne Naess, którego poglądy przybliżają nam Devall i
Sessions. Jednakże teoretycy ekologiczni nie grzeszą oryginalnością. Za punkt
wyjścia służy im filozofia procesu; kompilują myśli Heraklita, Spinozy i Whiteheada,
z uwypuklonym panteizmem, a wszystko zinterpretowane w duchu orientalnym
(Tao i Zen). Oczywiście, kompilacja przebiega zgodnie z ekozałożeniami, lecz
po zdjęciu siatki ekopojęć trudno znaleźć w ekozofii coś istotnie nowego.
Naess za podstawowe dla ekozofii pojęcia uważa "samorealizację" i
"biocentryzm". Samorealizacja jest dla niego czymś na kształt ekozbawienia (a
może ekonirwany), a osiągnięcie jej staje się możliwe dzięki utożsamieniu z coraz
szerszymi kręgami bytów, aż po utożsamienie ze wszechświatem. Wraz z tym
ostatnim zdobywamy świadomość naturalnych procesów, która to wiedza jest
elementem samorealizacji. Naess nie wyjaśnia, co się dzieje, kiedy już się
"samozrealizowliśmy", daje jedynie do zrozumienia, że będzie lepiej. Niewiadomo
jednak czy skutkiem samorealizacji ma być wieczna szczęśliwość, utrata istnienia,
a może ostateczne zlanie z Naturą ?
Biocentryzm z kolei to pogląd o charakterze o n t o l o g i c z n y m , który
utrzymuje, że wszystkie byty (w tym wypadku skały, ptaki, wody, ludzie,
dżdżownice etc.) są sobie równe. Nie ma zatem, żadnych istotowych różnic między
człowiekiem a innymi częściami Natury, np. pająkami. Jak widać, walcząc z
antropocentryzmem można się zapędzić bardzo daleko i zdemokratyzować cały
wszechświat.
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Wszystkie powstałe w wyniku tego rozumowania problemy - np. oczywista
różnica między człowiekiem a dżdżownicą - rozwiązuje panteizm. Wszystko jest
przecież życiem, łącznie z przyrodątradycyjnie uznawanąza nieożywioną, i mimo
różnic, mimo wzajemnego pożerania się, wszystko jest połączone s i e c i ą
wzajemnych powiązań, wszystko jest częścią jednego wszechogarniającego
Boga-Natury. Człowiek, zając, góra są zatem przejawem egzystencji Natury-Boga.
Nasi bracia są nie tylko nam równi, służą nam także za nauczycieli: "ludzie
potrzebują zwierząt żyjących w dzikim naturalnym stanie, po to, by móc samych
siebie ukształtować na ich wzór i stać się pełnymi ludźmi". Jeżeli to zrozumiemy,
głoszą zieloni prorocy, będziemy mieli szanse ma osiągnięcie "najwyższej normy
- samorealizacji".
Trzecim w a ż n y m e l e m e n t e m e k o ś w i a t a j e s t p r o c e s . E k o z o f i c z n e
rozumienie procesu nie różni się od koncepcji Whiteheada, zawiera jedynie
specyficzną otoczkę. Proces to zmiana oraz ruch i wszystko jemu podlega; proces
jest też ciągły, tak jak przepływ energii we wszechświecie. Nic nie ginie, jedynie
zmienia formę istnienia, raz jesteś górą, raz człowiekiem, lecz w istocie jesteś
jedynie przejawem egzystencji Natury, jej integralną częścią. W tym miejscu
ekologowie głębocy odcinają się od New Age, gdyż proces nie jest według nich
nieustannym postępem, jak chcą prorocy Nowej Ery. "Życie nie zmierza nigdzie,
ponieważ już tam jest", ewolucja to przejaw bogactwa Natury.
Powyższe koncepcje są podstawą ekologii głębokiej, choć ekozofowie
zastrzegają, że wszelki dogmatyzm jest im obcy, a ich poglądy m o g ą być
modyfikowane, wzbogacane etc. Jest zatem nadzieja, że jeszcze uzupełnią luki
i udzielą nam odpowiedzi na proste pytania np. jak tłumaczą istnienie zła. Lektura
"Ekologii głębokiej" może bowiem przywieźć do wniosku, że zło nie istnieje, albo
że wobec oczywistej prostoty ekologicznego świata nie warto się zajmować tak
błahym problemem.
Ekoreligia
Dobrze jest mieć swój własny system filozoficzny, lecz aby zdobyć szerokie
rzesze dla ideałów biocentrycznych, należy przemówić językiem bardziej
zrozumiałym i wyjść poza filozofię. Tym bardziej, że ekologia głęboka ma cele
ideologiczne i chce objąć wszystkie dziedziny życia. Parareligijne wywody Naessa
i innych wymagają więc pogłębienia. Fundamentem nowej religii (choć ekologowie
odżegnują się od jej tworzenia) jest "utożsamienie z jaźnią" (samorealizacja).
"Bez tego rodzaju utożsamienia się z całością niełatwo jest zostać wyznawcą
ekologii głębokiej. Głębokie uczucia mają wymiar religijny i w tym sensie mówi
się o pierwiastku religijnym w ekologii głębokiej". Wokół tego dogmatu krążą
wszystkie inne parareligijne tezy, odpowiednio do niego dopasowywane, np. żeby
się samorealizować, należy integrować się ze zwierzętami i walczyć o krajobraz,
a najlepiej ubóstwić Naturę-Boga. Czyżby nowa ekoreligia miała wyprzeć stare
religie?
Ależ nie, z a s t r z e g a j ą się e k o l o d z y g ł ę b o c y , p r z e c i e ż e l e m e n t y
ekologicznego myślenia zawarte są w wielu religiach, w Zen, Tao, szamanizmie,
może trochę mniej w chrześcijaństwie. Trzeba połączyć te elementy i stworzyć
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metareligię. Np. chrześcijaństwo należy jednak zinterpretować od nowa. I tak
św. Franciszek jest "największym d u c h o w y m r e w o l u c j o n i s t ą od c z a s ó w
Chrystusa", gdyż - według Lynn White'a - wprowadzał ideały biocentryczne. Istnieje
także potrzeba "drugiej chrześcijańskiej reformacji", a co więcej "w obliczu kryzysu
duchowo-ekologicznego niektórzy chrześcijanie mówią o Jedenastym
Przykazaniu" (...): Pana jest ziemia i wszystkie jej bogactwa: nie będziesz
bezcześcił ziemi ani życia, które na niej jest".
U źródeł
Same reformy to jednak nie wszystko; nie ma lepszego sposobu na
bolączki niż powrót do źródeł. Ekologia głęboka ma ich wiele. Devall i Sessions
wymieniają "filozofię wieczystą" Huxleya, naturalizm i sielanki literackie, ekologię
naukową i "nową fizykę" (ceniona za elementy filozofii procesu i elementy
wschodnie). Jednak u najgłębszych podstaw ekologii głębokiej, swego rodzaju
praekologią jest tradycja ludów pierwotnych. "Istnieją dowody na to, że umysł
pierwotny utrzymuje wszystkie wytwory ludzkie, takie jak język, organizacja
społeczna, normy i wartości, magia w łączności ze światem Natury".
Apoteoza pierwotnych kultur odbywa się na fali powszechnego głównie w
USA resentymentu, który każe postrzegać Indian jako szlachetnych strażników
transcendentu.
Fascynacja ta musi być g ł ę b o k a , skoro ekoreligia oparta j e s t na
w i e r z e n i a c h p i e r w o t n y c h . M a j ą o n e w i e l e zalet: p r z e d e w s z y s t k i m s ą
politeistyczne, a "monoteizm ze społecznego punktu widzenia przejawia się jako
faszyzm, imperializm lub kapitalizm"; naukę zastępują mitem, a u ich podstaw
leży rytuał. Nic nie zaspokoi dążenia do sacrum lepiej niż celebracja letniego
przesilenia, najlepiej pod kierunkiem szamana lub oddawanie czci totemowi
(specjalistka w tej dziedzinie, pani La Chapell, poleca jako totem łososia).
Reanimacja animizmu i szamanizmu ułatwić ma samorealizację i "łączność
z Ziemią", a ponieważ traktuje się ją bardzo poważnie, utworzono specjalny
ośrodek "Way of the Mountain" w Silverta (Kolorado), w którym zaczęto już
praktykować określone rytuały.
Zapewne praktykujący panteista znajdzie najpełniejsze spełnienie w
obrzędach pierwotnych, ale nie są one jedyną "propozycją" "dzikich". Mit może
zastąpić próby racjonalnego wytłumaczenia świata i stać się podstawą nauki
opartej na ograniczonym praktycyzmie. Ważne jest także to, że poziom życia
pierwotnych ograniczał populację i człowiek zbytnio nie przeszkadzał przyrodzie,
był nawet zmuszony do integrowania się z nią w życiu codziennym. Poza tym
podglądanie pierwotnych pozwoliło ekozofom pozbyć się dawnych skrupułów i
praktyk wegetariańskich, co manifestują poprzez poetyckie uniesienia: "wszyscy
pozbawiamy życia po to, aby żyć." Jest to "straszliwy, ale i piękny stan biosfery".
Jedzenie znajduje też głębsze ekoteologiczne uzasadnienie: "przyglądając się
temu światu, który jest jednością, widzimy te wszystkie istoty jako nasze własne
ciało, jako nasze dzieci, naszych kochanków. Widzimy także samych siebie jako
ofiarę złożoną na ołtarzu ciągłości życia. (...) Jeśli zjadamy jeden drugiego, czyż
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nie jest to potężny akt miłości, w którym uczestniczymy ?". Ten porywający
manifest odsłania jeden z ekodogmatów: "Pierwszą religią jest zabicie boga i
zjedzenie go".
Ekopolityka
Polityczne koncepcje ekologii głębokiej, podobnie jak religia, wywodzą
się z trybalizmu. Podstawą ekospołeczeństwa ma być "wspólnota alternatywna",
swoista wersja anarchii. Ideałem jest mała autonomiczna grupa rządzona przez
"przywódcę nie przewodzącego". Grupa taka samoreguluje się "w sposób
naturalny, pozbawiony przemocy". Jej zadaniem jest też zaspokojenie wszystkich
potrzeb członków, od organizowania pożywienia po obrzędy religijne. Postulowane
jest też "szersze pojęcie wspólnoty" (obejmującej ptaki, drzewa e t c ) .
Zdaniem ekozofów choć ideały wspólnot alternatywnych były wdrażane
(czego przykładami są choćby Komuna Paryska 1871 r. czy anarchiści hiszpańscy
z lat 30-tych.), to ich prawdziwe urzeczywistnienie nastąpiło u ludów pierwotnych,
które w stanie anarchii żyły i realizowały się przez tysiące lat. Tej sielankowej
wizji nie są w stanie zakłócić fakty, o których ekolodzy w ogóle nie wspominają
jak np. eutanazyjno-aborcyjne praktyki plemion eskimoskich czy inicjacyjne orgie
środkowoafrykańskich buszmenów.
Lepszą integrację z przyrodą ma zapewne wspólnocie alternatywnej życie
w bioregionie. Bioregion to taka ekologiczna Arkadia. Pozbawione cywilizacji
miejsce, które dana grupa zamieszkuje wraz z innymi lokatorami, tj. zwierzętami,
roślinami, skałami, a które zaspokaja wszelkie ludzkie potrzeby z duchowymi
włącznie, gdyż "od zrozumienia systemów naturalnych rozpoczyna się zrozumienie
czym jest jaźń". Aby zbytnio nie przeszkadzać w życiu współlokatorów, wspólnota
musi wyrzec się części techniki i unikać eksploatacji tak, jak to robiły wspólnoty
łowiecko-zbierackie, bo już do wspólnot rolniczych ma ekologia głęboka wiele
z a s t r z e ż e ń . (Kto wie czy rewolucja rolnicza nie była w istocie r u c h e m
antyekologicznym?)
Ekotopia
Jak wdrożyć szczytne idee wspólnot alternatywnych w życie ? Najpierw
należy stworzyć model ideału czyli ekologicznej utopii - ekotopii. Bill Devall i
George Sessions prezentują w "Ekologii głębokiej" kilka takich utopii (jednym z
bardziej znanych autorów jest Aldous Huxley, którego powieść "Island" traktowana
jest jako ekotopijna).
Autorzy ekotopii zgodnie krytykują cywilizację naukowo-techniczną,
czasem rozciągając swą krytykę na kulturę europejską w ogóle. Równie zgodnie
apoteozujążycie ludów prymitywnych, a szczególnie ludówłowiecko-zbierackich.
Różnice wynikają z różnego stopnia gotowości do kompromisu z realiami. Na
przykład Paul Shepard utrzymuje, że populacja ludzka mogłaby ustabilizować
się na poziomie 8 mld. Pozwoliłoby to na "nie przeszkadzanie" naturze, o ile
skoncentrujemy życie na wybrzeżach, pozostawiając dziki interior w stanie
dziewiczym jako pole wypraw łowieckich. Postulat to całkiem niewinny, skoro
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Arne Naess w jednym z wywiadów wyznaje "wydaje mi się, że powinno być nas
nie więcej niż 100 milionów, jeśli chcemy mieć taką różnorodność kultur jak sto
lat temu".
Devall i Sessions odnoszą się krytycznie do ekotopii, tylko dlatego jednak,
że według nich ostateczny model ekologicznej utopii nie został ustalony, a
istniejące utopie należy traktować jako drogowskazy. Innymi słowy, głębocy
krytycy nowożytności, popełnili typowo nowożytny błąd. Utopia, czyli wyznaczanie
polityce celów bez odniesień do rzeczywistości, to przecież domena ostatnich
400 lat.
W o b j ę c i a c h gnozy
Zaprezentowane przez Billa Devalla i Georga Sessionsa przemyślenia
ekologów głębokich to eklektyczny zbiór poglądów czerpiący z wielu systemów.
Ekozofia odwołuje się koninkturalnie do chrześcijaństwa, taoizmu czy feminizmu.
"Zwolennik ekologii głębokiej z powodów praktycznych zgadza się (...) z
rozszerzoną chrześcijańską wersją gospodarowania, (...), odrzuca j e d n a k
zdecydowanie jej podłoże filozoficzne"; podobnie jest w innych przypadkach. Jest
to element specyficznej metody ekologów, polegającej na odwołaniu się do
wartości akceptowanych przez jednostkę np. do postawy św. Franciszka lub do
"wartości kobiecych". Potem następuje przemieszanie tez oczywistych (np. należy
ochronić populację łososia) z ekozoficznymi (np. czcijmy totem) i powołanie się
na "intuicję", która każe czytelnikowi (kandydatowi na wyznawcę) uznać
olśniewającą jasność i oczywistość ekodogmatu.
Jednak pod z w a ł a m i e k o ż a r g o n u , w ś r ó d d z i w a c z n y c h k o n s t r u k c j i
myślowych, znajdujemy elementy trwalsze, które stanowią część bardziej zwartej
całości. Wydaje się, że cała ekozoficzna "metafizyka" to część, nie pełne
zarysowanie, któregoś z systemów gnostyckich.
Ekologiczna otoczka to jedynie "nowa szata" dla "starej gnozy". Idee
ekologiczne nie wyczerpią przecież problematyki egzystencjalnej i gdy ekozofneofita wyjdzie poza nie, to pozna całość systemu, który w książkach typu
"Ekologia głęboka" jest ledwie zarysowany. Zostanie wtedy wprowadzony w
gnostycki system wierzeń, gdzie będzie więcej o "jaźni", a mniej o cierpiących
delfinach.
Autorzy "Ekologii głębokiej" ukazali nam wiele z ekologicznego bogactwa,
choć ekozofia oferuje jeszcze wiele atrakcji. We wstępie do polskiego wydania
Bolesław Rok pisze: "kiedy na seminarium Arne Naessa w Oslo spotkałem Georga
Sessionsa, powiedział mi, że ta książka jest daleko idącym kompromisem
pomiędzy tym, co chciał przedstawić, a tym, na co zgodził się wydawca. Ale
nawet w takiej postaci, w jakiej się ukazała, jest ona zbyt radykalna jak na nasze
czasy." Ciekawe, co ekozofia trzyma w zanadrzu, co nam jeszcze objawi.
Nikodem

Bończa-Tomaszewski

Bill Devall i George Sessions "Ekologia głęboka - Żyć w przekonaniu, iż Natura coś
znaczy", przekład: Elżbieta Margielewicz, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1994
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MAREK TABOR

MATCE
Ściana w pokoju mojej matki
pokryta świętymi obrazami
(Matka Boska Licheńska, Jasnogórska Madonna,
Matka Boża Łaskawa - Opiekunka Miasta Stołecznego Warszawy, etc.)
jak tysiącem oczu
dla mnie zamkniętych
dla niej otwartych
jak tysiącem bram
dla niej otwartych
dla mnie otwierających się
mężczyzna kończy drogę do pełni
z ramion, z żebra ojca
w zamknięte ramiona matki
zajętej sobą i Bogiem
widziałem w niej przeszkodę
teraz widzę znak
oba są jednym, na zawsze

WEWNĄTRZ SŁOWA
(sztylet, stylo, styl: Jacques Derrida)
Czy słowa mają sumienie?
psychoanaliza słowa
słowo na kanapce
etymolo-kanapce
przyśnił mu się źródłosłów
rdzeń i że się z nim przesypia
miało też inne sny erotyczne
śniły mu się gwarowe hulanki
slangi i balangi
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ILUMINACJE
Oczywiście daj sobie spokój z
romantyczną zmową chłystków
i niedorostków ale ty właśnie
nie dorosłeś do tego co wiesz nie
dosięgnąłeś brodą ojcowskiego stołu skąd
widać przestrzeń umierania
nad której horyzontem unosi
się niebo
Zmartwychwstanie przyjdzie do nas
w fartuszku przedszkolanki skrywającym nagi brzuch
z pełną łyżką kropel na zapomnienie
słodkich jak miód
(dlaczego nie lubimy miodu)
pszczoła, ul, symbolika dziewiczej matki
wosk z ucha do którego
spłynęło słowo wosk z brudnego
ucha cygańskiej królowej
(dlaczego nie lubimy dzieci)
dwoje dzieci o porośniętych czarnym
włosem łonach, wykonujących
miłosne gesty (dopełniających
miłosnego obrzędu) na ojcowskim tapczanie
przed zatrzaśniętym telewizyjnym
obrazem

ZA DZIESIĘĆ
za dziesięć, dokładnie dziesięć lat staniesz się potworem
jedna z twoich wad lub jedna z twoich zalet
zdominuje cię przeważy ciało twoich gestów
i pofruniesz w górę ideo gospodyni domowej
ideo animatorki małych grup towarzyskich
(a przecież tylko lubiłaś decydować kogo zaprosić
a kogo nie na klasową prywatkę)
karykaturalna artystko, dziennikarko, społeczniczko
top girl, dziwko stająca się w wieku lat czterdziestu
esencją dziwkarstwa z którą lubią przestawać tylko skrajni idealiści
ale nie da się żyć inaczej niż na jeden sposób
i ten sposób staje się w tobie wszystkim (co już odkryli filozofowie)
nie da się zrównoważyć kokieterii z zadeklarowaną uczciwością
nie ma świętych pod tym względem
nie istnieją święte patronki pełni, święci równowagi
nikt nie utrzyma się na wąskiej ścieżce pośrodku
Marek Tabor
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ANDRZEJ BATOR

OJCOWIE PUSTYNI I APOFTEGMATY
Apoftegmaty Ojców Pustyni to krótkie wypowiedzi egipskich mnichów na
temat problemów życia duchowego i ascezy. Znaleźć można wśród nich budujące
anegdoty, opisy uzdrowień, cudów, które autorzy wykorzystywali jako pretekst
do wywiedzenia z nich nauki dla słuchaczy. Mądrość płynąca z tych tekstów
zawsze była źródłem inspiracji, wskazówek dla późniejszych pokoleń zakonników.
Poznawano naukę mnichów egipskich za p o ś r e d n i c t w e m greckiej wersji
apoftegmatów, bądź jej łacińskich przekładów i adaptacji. Fenomen fascynacji
światem Ojców Pustyni trwa do dziś; zdumienie musi budzić fakt, że w Polsce w
ciągu niespełna 15 lat ukazały się 3 wydania Księgi Starców - najbardziej znanego
zbioru apoftegmatów. Kim byli autorzy tych tekstów?
W II poł. III i na początku IV w. na Pustyni Libijskiej oraz w górach między
Morzem Czerwonym i doliną Nilu narodził się fenomen życia zakonnego. Ludzie
udawali się na pustynię, by z dala od zgiełku świata prowadzić pogłębione życie
religijne. Początkowo żyli tam samotnie pustelnicy - jako pierwszego z nich
wymienia się Pawła z Teb, duchowego ojca Zakonu Paulinów. Postacią bardziej
znaną był św. Antoni Wielki (ok. 251-356). Jego życie nie miało już ściśle
samotniczego charakteru; przybywali do niego ludzie pragnący przy jego boku
uczyć się życia duchowego. Jeden z owych uczniów, Ammun, założył później
Nitrię - osiedle mnichów na Pustyni Libijskiej (Wadi an-Natrun). Podobne osiedla
powstały na tejże pustyni w Keliach i Sketis. Mnisi żyli tam w eremach odległych
od siebie o kilka kilometrów. W każdym eremie mieszkał mistrz duchowy zwany
starcem oraz jeden bądź kilku uczniów.
Także w Egipcie zrodziła się wspólnotowa forma monastycyzmu. Około
roku 320 Pachomiusz z Tabennese zorganizował grupę skupionych wokół siebie
uczniów. Nadał im regułę, zgromadził na niewielkiej przestrzeni (początkowo w
opuszczonej wsi), dając tym samym początek pierwszego klasztoru.
Monastycyzm egipski na stałe wpisał się w historię chrześcijaństwa. Reguła
Pachomiusza przełożona na początku IV w. na łacinę stała się inspiracją dla
Reguły Mistrza i późniejszych reguł monastycznych w Europie Zachodniej.
Sława mnichów z Nitrii, Keliów czy Sketis przyciągała zarówno ubogich
egipskich fellachówjak i rzymskich arystokratów. Apoftegmaty wspominają ludzi
przybyłych z Persji, Syrii, Rzymu i rzecz jasna z Egiptu - tak Koptów, jak i Greków.
I tak przybysz z Galii, Jan Kasjan - który po powrocie z Egiptu, założył na początku
V wieku w Marsylii własny klasztor - zapisał myśl ascetyczno-teologiczną Ojców
Pustynnych w pracy "24 rozmowy". Innym źródłem wiedzy o mądrości mnichów
egipskich są apoftegmaty. Powstanie ich ściśle związane jest z obyczajowością
mnichów. Odbywali oni wędrówki do najsławniejszych starców, by prosić ich o
wypowiedź na tematy duchowe czy ascetyczne. Przekazywano je początkowo
ustnie, potem spisano i zredagowano.
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Apoftegmaty prezentowane poniżej związane są z osobą abba Makarego
zwanego Wielkim lub Egipcjaninem (ok. 300 - 390 r.). Makary był uczniem Ammuna
z Nitrii, założył osiedle monastyczne w Sketis. Jest jedną z najbardziej znanych
postaci monastycyzmu egipskiego. W najpopularniejszym zbiorze apoftegmatów,
Księdze Starców, z jego imieniem związane są aż 42 wypowiedzi.
W roku 1894 E. Amelineau opublikował w "Annales du Musee Guimet"
sześćdziesiąty czwarty koptyjski kodeks z Biblioteki Watykańskiej. W kodeksie
tym oprócz kilku żywotów, znajdują się 3 zbiory apoftegmatów. Dwa z nich dotyczą
abba Makarego Wielkiego. Zbiór zatytułowany "O cnotach ojca naszego
sprawiedliwego wielkiego abba Makarego" zawiera dotychczas nieznane teksty,
których uderzającą cechą jest głębokie przesycenie myślą hezychastyczną.
Dla zrozumienia tych apoftegmatów niezbędna jest pobieżna choćby
wiedza na temat hezychazmu. Poniżej przytaczam wyjątki ze wstępu ks. prof.
Marka Starowieyskiego do Księgi Starców (Kraków, 1983 s. 29-31): "Ideałem, do
którego dąży mnich jest hesychia, słowo greckie, bardzo trudne do przełożenia.
Opuściwszy świat człowiek musi wyciszyć w sobie wszystko to, co jest ze świata
i zbliżyć się do życia anielskiego, życia nieba. (...) Ciszę mnicha zakłócają pokusy
pochodzące od szatana. Są one wielorakie, dobrze dostosowane do człowieka.
Są to więc pycha, nieczystość, chęć odejścia i powrotu do świata i wiele innych.
Walka z pokusami przybiera formy niesłychanie drastyczne i (...) jest tym cięższa,
że mnich ma za przeciwnika najstraszliwszego wroga - szatana. (...) Dla Ojców
Pustyni szatan jest wielką realnością(...) Jemu to właśnie opierają się oni
umocnieni w wierze. (...) Poprzez walkę z pokusą, poprzez posty i umartwienia
mnich zadaje sobie nieustanny gwałt, ciągle zaczyna od nowa, ciągle niszczy w
sobie starego człowieka, i umierając sobie samemu przyodziewa się w nowego.
(...) W walce o hesychia człowiek musi opanować swą chęć posiadania przez
ubóstwo, chęć wywyższenia się przez pokorę, chęć nasycenia przez posty; musi
opanować język i brzuch, jak to dosadnie stwierdzają ojcowie. Najważniejszą tu
jednak jest pokora, bo gdy jej zabraknie, wszystko jest na nic. Ona jedynie może
poskromić szatana i on się jej najbardziej lęka."
Bardzo ważną rzeczą w osiągnięciu hesychia jest modlitwa Jezusa. Mnich
powinien żyć z imieniem Jezusa na ustach. Modlitwa ta powinna mnicha
upodobnić, jak mówi jeden z apoftegmatów, do zwierzęcia długo przeżuwającego
pokarm, gdyż inaczej nie będzie go w stanie strawić.
Tekst "O cnotach naszego sprawiedliwego ojca Makarego Wielkiego"
pochodzący z X-wiecznego kodeksu zapisany został w dialekcie bohairskim języka
koptyjskiego. Nie znamy ani autora, ani redaktora tego zbioru, a jedynie imię
kopisty - Matoi. Kodeks ten pochodzi z okresu, kiedy język koptyjski już wymierał.
Mnisi z Wadi an-Natrun tłumaczyli na dialekt bohairski (używany w Górnym
Egipcie) utwory powstałe w innych dialektach. Arabizacja Egiptu postąpiła tak
daleko, że biskup Sawirus z Aszmunain przełożył na język arabski tekst mszy
świętej, by był on zrozumiały dla wiernych (w tym też czasie językiem liturgicznym
stał się dialekt bohairski języka koptyjskiego nawet na tych obszarach, gdzie
używano innych dialektów). Wiek X - po epoce wielkich prześladowań Koptów w
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wieku IX - był okresem ratowania dziedzictwa koptyjskiego. Dopiero stulecia XII
i XIII przyniosą renesans kultury koptyjskiej, ale jej językiem będzie już język
arabski.
Ciekawą osobliwością zbioru "O cnotach naszego sprawiedliwego ojca
Makarego Wielkiego" jest silny akcent, jaki kładzie się w nim na pojęcie
miłosierdzia Bożego. Odmienia się je przez wszystkie przypadki, w każdym
możliwym związku frazeologicznym. We wcześniejszych tekstach nie występuje
to zjawisko. Zna natomiast je teologia muzułmańska (choćby najbardziej znana
inwokacja świata islamu "W imię Allaha litościwego i miłosiernego").
Andrzej

Bator

PS.Tłumaczenie niniejsze jest pierwszym po przekładzie francuskim towarzyszącym
wydaniu tekstu oryginalnego. W literaturze koptologicznej i teologicznej nie ma wielu
odniesień do zbioru wydanego przez Amelineau. Tłumacz staje zatem przed wieloma
trudnymi do rozwiązania problemami gramatycznymi i leksykalnymi. Ponieważ brak
jest słownika greckich wyrazów funkcjonujących w języku koptyjskim, posługiwałem
się dostępnymi słownikami języka greckiego, co jest praktyką powszechnie przyjętą,
ale nie gwarantującą właściwego przekładu. Osobnym problemem jest oddanie myśli
hezychastycznej, zawartej w tym zbiorze. Studia nad hezychazmem dotyczą w zasadzie
tylko jego fazy bizantyjskiej i ruskiej. Jeśli chodzi o hezychazm pierwotny, to powstały
tylko studia nad Ewagriuszem Pontyjskim. Stąd często arbitralne rozstrzygnięcia tłumacza
w oddawaniu terminologii hezychastycznej, która zwłaszcza wjęzyku koptyjskim trudna
jest do precyzyjnego oddania. Także różnice między składnią kop tyj ską i polską rodzą
problemy. Zwłaszcza w tym zbiorze przytłacza duża liczba zdań warunkowych i
względnych, długie ciągi wyliczeń, które utrudniąjątak pracę tłumaczowi, jak i swobodną
lekturę tekstu.
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O CNOTACH NASZEGO SPRAWIEDLIWEGO
OJCA MAKAREGO WIELKIEGO (wybór)

119,12 Pewnego razu, kiedy abba Makary wracał z wadi do swojej celi, spotkał
po drodze diabła z sierpem. Diabeł usiłował go uderzyć, ale nie mógł tego uczynić.
Wtedy powiedział: "Nic nie mogę przeciw tobie Makary. Robię to samo, czego i
ty dokonujesz: pościsz — ja wcale nie jem; czuwasz — ja w ogóle nie śpię. Tylko
w jednej rzeczy przewyższyłeś mnie." Abba Makary zapytał: "Cóż to za rzecz?"
Diabeł odparł: "Twoja pokora. To właśnie z jej powodu, nie mogę ci nic zrobić".
Wtedy święty wyciągnął ręce a demon zniknął. Abba Makary odszedł chwaląc
Boga.
122,1 Abba Makary powiedział: "Sidła nieprzyjaciela są tym, co nazywamy nocą
i ciemnością, jak powiedział Paweł: "Nie należymy do nocy ani do ciemności, ale
należymy do dnia (1)". Zaprawdę Syn Boży jest dniem a diabeł jest nocą. Lecz
jeśli serce wychodzi częściowo ze zmagań, one ponownie, przez zazdrość, będą
szukać współzawodnika. Wówczas zaczynają obarczać serce walką z rozpustą i
upodobaniem do chłopców. W tych walkach zwykle serce tak słabnie, iż jest
rzeczą niemożliwą, by człowiek ustrzegł czystość. Ukazują mu ogrom dnia,
cierpienie cnót i cierpkość życia. Wielkie jest cierpienie i słabość ciała, jeśli serce
jest w tym słabe. Jeśli zaś jest słabe w tym i jeśli ono rozprzęga się w cierpieniu
walk, a równocześnie odrzuci od siebie serce złe i będzie błagać Boga w jękach
duszy cierpiącej, wtedy Bóg dobry i litościwy dla swego stworzenia wyśle moc
świętą, która opanuje serce, da mu płacz, pociechę oraz zapał, tak że człowiek
stanie się mocniejszy niż jego nieprzyjaciel i ten nie będzie miał nad nim przewagi.
Będzie się on bać mocy, która mieszka w nim, jak to Paweł apostoł powiedział:
"Walczcie, abyście otrzymali moc. (2)" To jest właśnie moc, o której głosił Piotr,
mówiąc: "Dziedzictwo niezniszczalne i niepokalane, które jest zachowane dla
was w niebie, wy bowiem jesteście strzeżeni przez wiarę mocą Bożą (3)". Kiedy
dobry Bóg widzi serce silniejsze od nieprzyjaciela, wtedy — widząc j e g o
postępowanie - odbiera mu moc. Z obawą dopuszcza nieprzyjaciela do niego,
aby walczyło z nim w nieczystości, przyjemności oka, próżnej chwale, pysze,
która jest jak statek bez steru, błąkający się tu i tam. Jeśli serce za sprawą
nieprzyjaciela staje się bardzo słabe, wtedy Bóg dobry i litościwy dla swego
stworzenia, znów wysyła doń świętą siłę i ona bierze pod jarzmo Pocieszyciela
duszę, serce, ciało i resztę członków, jak to powiedział Pan nasz Jezus Chrystus:
"Weźcie moje jarzmo na siebie i poznajcie, że ja jestem cichy i pokornego serca
(4)". Wtedy Bóg dobry zaczyna otwierać oczy serca, aby nauczyć je wielbić Boga
w pokorze i skrusze serca, jak rzekł Dawid: "Ofiarą dla Boga jest serce skruszone
i pokorne (5)", bowiem dzięki cierpieniom tych walk pokora i skrucha mieszkają
w sercu. Wtedy moc odsłania umysłowi i sercu rzeczy niebieskie: śpiew i chwałę
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dla tych, którzy wytrwają. I jeśli człowiek znosi cierpienie, nie wiele to jest przy
darach, które Bóg mu da, jak to powiedział apostoł: "Cierpień teraźniejszych nie
można stawiać na równi z chwałą, która ma się nam objawić (6)". Wtedy w
obecności serca zaczynają się objawiać kary i ci których ukarano i wiele innych,
0 których mówić nie mogę wcale. I Pocieszyciel umacnia zamiary serca, którymi
są czystość duszy i reszty członków oraz wielka pokora, czuwanie, wiedza czujna,
umieszczanie się poniżej wszelkiego stworzenia, nie spoglądanie na to co złe w
żadnym człowieku, czystość oczu i pilnowanie języka, czystość nóg,
sprawiedliwość rąk i służba modlitw, cierpienie ciała, czuwanie dla Boga. Rzeczy
te są wyznaczone dla niego z miarą i roztropnie, nie w bojaźni, ale w stałości.
Jeśli rozum postępuje według roztropności przykazań Ducha, wtedy moc cofa
się i w sercu trwają walki, niepokoje i namiętności ciała. Niepokoją one serce
poruszeniami, uderzeniami strzał wroga. Lecz jeśli serce nawraca się, strzeże
przykazań Ducha, wtedy ponad nim jest ochrona. Wówczas człowiek wie, że
stałość jest to spoczynek, jak mówi Dawid: "Panie od kiedy wołałem do Ciebie,
spocząłem według mojego zamysłu." (7)
134,8 Kiedy abba Makary rozmawiał szczerze z braćmi, powiedział: "Zdarzyło mi
się raz, że zatrzymałem się w wadi zbierając liście palmowe. Podeszła do mnie
hiena rwąc włosy, jakby pokazując, że płacze — jakby była kozłem — a jej łzy
spływały na ziemię. Upadła do moich stóp, zmoczyła je swoimi łzami. Usiadłem
1 zająłem się nią, głaskałem ją rękoma i zdumiewałem się nad jej płaczem a ona
przyglądała mi się. Następnie chwyciła moją szatę i ciągnęła mnie. Szedłem za
nią w mocy Pana mego Jezusa Chrystusa i kiedy przyprowadziła mnie do miejsca,
w którym mieszkała, gdzie znalazłem pozostawione tam 3 młode. Kiedy usiadłem,
chwyciła je i położyła jedno za drugim na moim łonie. Dotknąłem ich i stwierdziłem,
że są zniekształcone — mają brodę na plecach. Ulitowałem się nad nimi i
powiedziałem: "Opiekunie wszystkiego, Panie nasz Jezu Chryste, który posiadasz
wielki skarbiec litości, zmiłuj się nad istotą, k t ó r ą stworzyłeś". Kiedy to
wypowiedziałem bardzo płacząc przed Panem moim Jezusem Chrystusem,
wzniosłem rękę, uczyniłem krzyż, znak zbawienia nad nimi a On je uzdrowił.
Kiedy położyłem małe obok hieny, zajęła się nimi. Podeszły pod jej łono, ssały
mleko a ona cieszyła się nimi i była dla nich łagodna. Przyglądała mi się z radością.
Ja zaś podziwiałem dobroć Boga, miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Jego litość nawet dla dzikich zwierząt, o które ona się troszczy. Wstałem i
odszedłem chwaląc wielką dobroć Pana naszego Jezusa Chrystusa i ogrom Jego
litości dla wszystkich istot, które stworzył."
137,15 Kiedy abba Ewagriusz siedział z abba Makarym, abba Pojmenem i abba
Pafnucym, uczniem sprawiedliwym i szczerym, zapytał abba Makarego o wolną
wolę. Rzekł im abba Makary: "Z wolną wolą jest tak: człowiek wyda 1000 solidów
na swoje pragnienia, na swój wybór. I one będą dlań jak jeden zaledwie obol.
Jeśli jego wybór, wart jednego obola zostanie pogwałcony, to człowiek zapłaci
grzywnę 1000 solidów z powodu pogwałcenia wyboru." Zapytał go: "Co oznacza
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to słowo?" Rzekł im abba Makary: "Szukajcie, patrzcie i rozważajcie słowo." I oni
rozważali stwierdzając, że słowo jest prawdziwe. I pokutowali, a abba Makary
modlił się nad nimi i odprawił ich chwalących Pana naszego Jezusa Chrystusa.

142,9 Pewien brat zapytał abba Makarego: "Mój ojcze, popadłem w występek."
Rzekł mu abba Makary: "Mój synu, napisane jest: "Nie pragnę śmierci występnego,
ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył" (8). Nawróć się więc
mój synu, a zobaczysz człowieka radosnego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Jego twarz wypełnioną radością z twego powodu. Podobnie jak twarz piastunki
pełna jest radości z powodu dziecka, kiedy ono wyciąga do niej swe rączki i
buzię. Choćby ono było brudne, to ona nie unika zabrudzonej pieluszki i jej
zapachu, lecz lituje się nad dzieckiem i tuli je do piersi z twarzą pełną radości, a
cokolwiek by się nie przydarzyło będzie to dla niej słodkie. Jeżeli więc istota
stworzona lituje się nad swoim dzieckiem, to o ileż bardziej (lituje się) nad nami
miłość naszego Stworzyciela".
143,5 Pewien brat prosił abba Makarego: "Poucz mnie o pojęciu pokuty". Odrzekł
mu abba Makary: "Pokuta nie odnosi się tylko do zginania kolan, na podobieństwo
drzewa szadufu (9), które daje wodę wznosząc się i opadając. Ale jest jak roztropny
złotnik, który chcąc wykonać łańcuch z ogniw złotych, srebrnych, żelaznych i
ołowianych, naciąga go dotąd, aż łańcuch stanie się mocny. Tak też jest z pokutą:
wszystkie cnoty zależą od niej."
143,12 Bracia zapytali abba Makarego wielkiego: "Czy miłosierdzie jest ponad
uczynkami?" Odrzekł im, że tak. Bracia powiedzieli: "Przekonaj nas." I wtedy
abba Makary zobaczył, że są zmartwieni i tchórzliwi, a chcąc ich podnieść na
duchu, powiedział: "Widzicie kupca sprzedającego klientowi i mówiącego:
Zarobiłem na tobie; ale jeśli zobaczy, że tamten jest ponury, dodaje mu trochę i
ów odchodzi radosny. Podobnie jest z uczynkami, jeśli one stoją przed Bogiem,
dawcą dóbr i sędzią sprawiedliwym smutne, wtedy Jego wnętrzności o obfitym
miłosierdziu poruszają Go i uczynki wychodzą w radości, szczęściu i wesołości".
Kiedy bracia usłyszeli to umocnili się a abba Makary zobaczył, że się radują
dodał: "Jak miarka oliwy rozwesela duszę w obecności króla tego świata, tak
trochę cnoty raduje przed Królem istot niebieskich i ziemskich, przed tym, który
ma liczne skarby miłosierdzia Panem naszym Jezusem Chrystusem. Jest bowiem
napisane: Od czasu Jana Chrzciciela, aż dotąd królestwo niebieskie doznaje
gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je(10), dalej bierzmy je i my gwałtem na
miarę królestwa niebios, a pochwycimy tego, który jest Królem na wieki, Pana
naszego Jezusa Chrystusa." Kiedy bracia to usłyszeli, upadli na twarz, wielbili
jego stopy i odeszli radośnie, chwaląc Pana naszego Jezusa Chrystusa.
146,4 Zapytał go ten brat: "Czym jest wysoki lot, mój ojcze?" Odrzekł mu abba
Makary: "Jeżeli orzeł wzlatuje wysoko w powietrze i wolny jest od sideł myśliwego,
jeśli zaś usiądzie wpada w pęta. Podobnie jest z duszą, jeżeli ona zaniedbuje się
i schodzi z wysokości cnoty, to wpada w sidła duchowego myśliwego".

236

FRONDA DOŻYNKI 1996

153.3 Pewien brat zapytał abba Makarego: "Podaj mi wyjaśnienie tego słowa:
"Myśli mego serca u Ciebie Panie". (11) Starzec odrzekł mu: " Nie ma innego
rozmyślania doskonałego oprócz imienia zbawiennego i błogosławionego Pana
naszego Jezusa Chrystusa mieszkającego stale w twoim sercu, jak to jest
napisane: "Jak jaskółka będę krzyczał i jak turkawka będę rozmyślał" (12). W ten
sposób sługa Boży, będzie trwał w imieniu zbawiennym Pana naszego Jezusa
Chrystusa."
160,1 Abba Makary wielki powiedział: "Rozmyślaj o imieniu Pana naszego Jezusa
Chrystusa w skrusze serca, przez wymawianie go swymi w a r g a m i , przez
przyciąganie go do siebie. Nie twórz sobie w umyśle Jego wizerunku, ale wołaj
do Niego: "Mój Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną" a w odpoczynku
zobaczysz Jego boskość spoczywającą w tobie. Imię błogosławione, którego
wzywał Jan Ewangelista mówiąc: Światłość świata (13), słodycz nienasycona,
chleb życia (14) i prawdy, oczyści człowieka wewnętrznego na podobieństwo
czystości Adama, kiedy ten przebywał w raju."
168,14 Pewnego razu abba Makary przechodził wraz z braćmi przez pewną wieś
i usłyszał chłopca, mówiącego do matki: "Mamo, pewien bogaty człowiek kocha
mnie i okazuje mi względy, ja zaś nienawidzę go. A pewien biedak nienawidzi
mnie, ja zaś go kocham." Abba Makary zdziwił się bardzo kiedy to usłyszał. Bracia
zapytali go: "Cóż to za słowo, nasz ojcze, że zdziwiłeś się tak bardzo?" Starzec
uderzył się w piersi i powiedział: "Jakże wielka tajemnica zawiera się w tych
słowach." Oni zaś błagali go: "Poucz nas o niej." Powiedział im: "Zaprawdę moje
dzieci, Pan jest bogaczem, kocha nas, my zaś nie chcemy Go słuchać. Wróg
nasz, diabeł, jest biedny, nienawidzi nas, a my kochamy i jego samego, i jego
plugastwa, próżne pragnienia oraz resztę jego upodobań."
194.4 Abba Makary powiedział: "Pewnego razu, gdy siedziałem w celi, usłyszałem
coś, jakby głos sokoła, a gdy wyszedłem ujrzałem wielkiego smoka. Kiedy mnie
zobaczył, zgiął kolana i oddał mi cześć. Następnie wstał i zwrócił ku mnie swą
twarz. Wtedy zobaczyłem jakiś okruch w jego prawym oku. Kiedy przywdziałem
miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa i niezwyciężoną siłę krzyża,
chwyciłem go, uderzyłem w paszczę i powiedziałem: "Panie mój Jezu Chryste,
otworzyłeś oczy ślepego od urodzenia, ulituj się nad słabością tego zwierzęcia,
które stworzyłeś." Gdy to powiedziałem, okruch wypadł z jego oka. Smok zgiął
swój kark trzy razy i ucałował moje stopy. Odprawiłem go i on poszedł sobie a ja
oddałem chwałę Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za Jego miłosierdzie, obfite
nawet dla zwierząt, o które również się troszczy."
195,1 Abba Ewagriusz zapytał abba Makarego, gdy siedział u niego z innymi
braćmi: "W jaki sposób szatan znajduje te wszystkie złe myśli, które podrzuca
braciom?" Abba Makary odpowiedział mu: "W rękach rozpalającego w piecu jest
wiele iskier i on nie waha się ich odrzucić. Diabeł podobny jest do palacza i nie
waha się wrzucać swe złe iskry - to jest nieczystości - do serca każdego człowieka.
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Wiemy też, że w o d a gasi ogień i zwycięża j e g o siłę. P o d o b n i e j e s t ze
wspomożeniem Obrońcy, Pana naszego Jezusa Chrystusa i z niepokonaną mocą
krzyża. Jeżeli zrzucimy przed nimi nasze słabości, to ugaszą wszystkie złe twory
szatana, wypełnią nasze serce i rozpalą je w Duchu Świętym ogniem niebieskim
i stanie się ono pełne radości."
196,4 Abba Makary wielki rzekł: "Wiadomo o waszych sercach, że radujecie się
głosem Pana. Słuchajcie Go nie tylko po to, by słuchać, ale by pobrać naukę i
wypełnić ją. Każdy bowiem, kto słucha słów Bożych ze wszystkich swoich sił,
jest tym, który bierze mądrość po to, by ją wypełnić. Wielu słuchało słowa Bożego,
ale nie słuchali w mocy Bożej i w Jego radości, dlatego nie poczynili postępów.
Pan nasz Jezus Chrystus mówi o nich tak: Kto ma uszy do słuchania niechaj
słucha(15), a gdyby oni nie przestali słuchać, nie musiałby znowu wołać: Kto ma
uszy do słuchania niechaj słucha (16). Pan nasz Jezus Chrystus zna naturę
diabelską, która walczy z duszami, nie pozwala im słuchać słowa Bożego i zbawić
się — dlatego powiedział: Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. Bo gdyby
oni słuchali, uczyniliby postępy i przezwyciężyliby wszelkie namiętności duszy i
ciała. Jeżeli (diabeł) nie pozwala duszy słuchać słowa Bożego w mocy, to dusza
nie czyni postępów, ani nie znajduje sposobu na zwalczanie namiętności ciała,
jako że słowo Boże nie jest w niej umieszczone. Jeżeli wróg zapanuje nad nią, to
ona nie znajduje sposobu, by odrzucić ze swego serca wszelkie złe namiętności.
Zaś dusza, z którą jest słowo Boże, zdolna jest uniknąć namiętności i wyrzuca z
siebie szatana, a ten ucieka zawstydzony. Tak bowiem jest napisane u apostoła:
Słowo Boże jest skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku (17). Widzimy zatem, że jeśli
pozwala się człowiekowi słuchać słowa Bożego, to on odrzuca namiętności. Ale
jeśli nie pozwala mu się słuchać, jego dusza staje się jak z ołowiu, nie wyrzuca
nic ze swych myśli. Dlatego diabeł nienawidzi tych, którzy są tego rodzaju. Jeżeli
więc ci, którzy są tego rodzaju trwają przez całe życie w ascezie i dziewictwie, a
nie idą na przód, to ani nie znają słodyczy Boga, który jest słodszy od plastra
miodu, ani nie znają mocy Bożej, która jest silniejsza niż cokolwiek i dzień po
dniu umacnia duszę i serce. Jest bowiem napisane: Serce sprawiedliwych
mężniejsze jest niż serce Iwa. Widzicie więc, moje dzieci, że serce sprawiedliwych
jest silne. A dlaczego ono jest silne? Ponieważ oni pozwalają sobie jeść pokarm
duchowy — słowo Boże i dlatego ich dusza jest silna, tak jak ludzie, którzy
pozwalają sobie spożywać pokarm cielesny i dlatego dzień za dniem są mocni.
Jeżeli jednak nie pozwoli im się jeść tego pokarmu, ciało ich słabnie i jeśli wrogowie
walczą z nimi, szybko ich pokonują. Teraz, moi kochani, przygotujcie sobie coś
do jedzenia z pokarmu duchowego, by nabrać odwagi i zwyciężyć wroga. A
dlaczego nie pozwolono im jeść? Ponieważ ich serce nie jest prawe, nie walczą
z pragnieniami serca, ich serce jest skalane, ponieważ nie wzięli żadnego poznania
Boga. Oto dlaczego demony nie pozwalają im jeść pokarmu świętego, by nie
umocnili swoich dusz. I z tej przyczyny spędzają cały czas swego życia w trwodze
serca, w jego odrętwieniu i zmartwieniach. Przez całe życie oskarżają siebie i
swoich towarzyszy. Moi kochani, strzeżcie się więc tego złego owocu, byście żyli
i by zaliczono was do udziału Boga w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu."
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202,4 Abba Pojmen powiedział: "Za każdym razem gdy siedzieliśmy u abba
Makarego, nie mogliśmy powiedzieć żadnego słowa, którego by wcześniej nie
znał, był bowiem nosicielem Ducha Świętego i w jego sercu mieszkał Duch
proroczy, jak w Eliaszu i wszystkich innych prorokach. Był on odziany w pokorę
jak w płaszcz, przez moc Pocieszyciela, który mieszkał w nim. Widać było, że
jest wypełniony łaską Bożą, a chwała Pana była na jego twarzy. Pocieszenie
Ducha Świętego, który był w nim, przechodziło na każdego, kto siedział wokół
niego. Gdy zostaliśmy napełnieni radością, weselem i pociechąjego słów żywych
i pełnych łaski, odeszliśmy do naszych cel oddając chwałę Bogu i Jego słudze
abba Makaremu, na chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i
na wieki wieków amen."
tłum. Andrzej Bator
1. por. 1 Tes 5,5
2. Nie udało mi się zidentyfikować tego cytatu
3. 1P 3,4-5
4. Mt 11,29
5. por. Ps 51,19
6. Rz 8,18
7. Nie udało mi się zidentyfikować tego cytatu.
8. Ez 33,11
9. Rodzaj żurawia używanego w Egipcie do nawadniania pól wyżej położonych wodą z
niżej leżącego kanału.
10. Mt 11,12
11. Ps 19,15
12. Nie udało mi się zidentyfikować tego cytatu.
13. J 8,12
14. J 6,35
15. Mk4,9
16. aluzja do powtarzającego się w tym fragmencie Ewangelii wezwania Jezusa i do
cytowanego tam fragmentu z proroka Izajasza: Mk 4, 14-15
17. Hbr 4,12
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KAZIK MALINOWSKI

***
Nie tylko do żarcia dostaliśmy gardła ale i do śpiewu
I serca nie tylko do pielęgnowania gniewu
Wszystko co oddycha dziękuje Mu za życie
Że w żyłach płynie krew że w rzekach płynie woda
Że słońce świeci w noc i w dzień
Choć za nim w ślad kołuje cień
Wszystko co oddycha dziękuje Mu za życie
Skamleniem w skowycie kiedy głęboki śnieg i śmierć
W jamie kości trupi smród i gnicie
W chmury na skrzydłach sowy do księżyca
Życie miłość przez śmierć przemyca
Przez korytarze tamtych światów
W pąki liści pęki kwiatów
Owoc pęczniejący soczyście
Cycków mlecznych kiście
wszystko co oddycha dziękuje Mu za życie
Przez las gałęzie drzew ziemię korzenie i poszycie
Przez mchy kamienie trawy łąk chrabąszcze ważki i motyle
W łąk dżungli beztrosko buszujące grzdyle
Przez ścieżki saren zajęcy nory
Przez sen głęboki majaki zmory
Przedsionki lewe prawe komory
Wilgotne nozdrza co nieuchwytne łowią wonie
Przez ludzkie oczy szeroko otwarte i dłonie
Życie jest życia warte gdy ciszę wieczystą chłonie
We czwartek mają ukatrupić świnię
Już jucha strumykiem cichym płynie
Cholerni umundurowani gnoje
Posoka gorąca i naboje
I kurz wirujący w słońcu i ptak powietrze tnący
I ryba w wodzie i tonący
I ziemski głaz wokół słońca wirujący w kosmicznym oceanie ciszy
Ten co spokojnie oddycha i ten co ledwie dyszy
Dziękuje Mu za życie spadające kości i liście
W krajobraz urzekający mgliście
Jak owoc pęczniejący soczyście
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ARTUR BOJSZA
TAM

3

Czy tace s uchaj'c officjum
Garbarka i The Hilliarg Ensemble.
3
Na przyk ad jad'c poci'giem albo samochodem,
miedzy jedn' a drug' wiosk', gdziece w Kieleckiem.

Jedziemy. W przedziale kilka osób, wszystkie raczej po czterdziestce. Zajmują
się tym, czym się w czasie jazdy zajmować powinno - spaniem, czytaniem,
omiataniem wzrokiem mijanych stacji, siedzeniem. Jakieś rozmowy o chorobach
własnych i rodziny, o zepsuciu polityków i młodzieży. Szyby z zaciekami po
deszczu - nie wiadomo, tej czy tamtej jesieni. Nalepki kilka razy zdrapane i
naklejone na nowo niezmordowanie informują o tym, co wolno, czego nie wolno,
co i kiedy włączyć albo w którą stronę przekręcić. Odciski palców na szybie przy
drzwiach otwierających przedział na korytarz. Na korytarzu fragmenty mapy z
pajęczyną kolejowych połączeń, szyby ze śladami zostawionymi przez pasażerów
i przez smog Górnego Śląska.

***
Równina z grzbietem porośniętym prze jeszcze zielony las. Przez chwilę szum
przejeżdżającego obok pociągu rozmywa na czerwono niebieskoołowiane chmury
i to, co pod nimi. Jakaś stacja z figurkami ludzi, nie zatrzymujemy się. Grzbiet
porośnięty lasem coraz bardziej przybliża się, ale równocześnie maleje i przyjmuje
na siebie porozrzucane domki z czerwonymi od dachówek czapkami. Tam też
jakieś figurki. Dołączają do nas jakieś inne tory, po chwili stukot, chybotanie i
wjeżdżamy na kolejową wielopasmówkę. Znak, że zaraz się zatrzymamy. Jednak
nie. Mijamy standardowo szare, niegdyś zapewne czerwone, kolejowe budynki i
mkniemy dalej.
Dziura w chmurach, jej brzegi oblane świetlistym mlekiem i soczysty błękit. W
innych miejscach kremowe spękane nad horyzontem. Chmury rozwarstwiają się
na dwa wymiary, przesuwają względem siebie i... Trudno opisać, lepiej patrzeć.
Więc jest to poranek, stworzenia dzień pierwszy, niedzielny poranek, kiedy rosa
moczyła stopy Marii idącej przez ogród.
Chwilę później znów jedziemy początek jesieni i dzień dobry państwu proszę
bilety do kontroli dziękuję.

***
Modlitwa. Od pragnienia do poznania. Pomarańczowy tył okładki. Klejona. Papier
trochę gorszej jakości. Drugi obieg. Nie mogę odczytać autora - zresztą to i tak
na pewno tylko pseudonim.
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Błękitna, jeszcze mniejsza od różowej. Z łatwością zmieści się w kieszeni. Nie
odczytuję autora, bo leży na stronie tytułowej. Ale na tylnej okładce rozpoznaję
logo wydawnictwa. Szybko przykrywa je pocztówka. Rozpoznaję pocztówkę.
***
Kobieta wyciągnęła druty i robi coś na kształt swetra. Obok niej leżą galaretki.
Książki, jedna na drugiej, ukrywają swoje tytuły.
Wychodzę na korytarz. Z mapy połączeń kolejowych ktoś oderwał jeleniogórskie
i kawałek katowickiego - w sumie kilkaset kilometrów kwadratowych. W przedziale
obok ten sam zestaw podróżnych czynności, choć bogatszy, bo tu kobieta zaciekle
rozwiązuje krzyżówki. Ktoś inny połyka jabłko, ktoś inny zmierza w kierunku toalety
albo do Warsu. W toalecie miłe zaskoczenie; czysto, jest woda i mydło. Następny
przedział to już pierwsza klasa, więc wracam. Mijam przedział dla matki z
dzieckiem do lat czterech, pusty i na głucho zamknięty, inne przedziały, w każdym
po trzy, cztery osoby, kobietę z m a g a j ą c ą się z krzyżówką, m ę ż c z y z n ę
wyrzucającego ogryzek, mapę z kolejnym rozbiorem Polski, kobietę robiącą na
drutach raczej na pewno sweterek. Chcę iść dalej, ale dalej zaczyna się getto
przedziałów bez przekreślonego papierosa na drzwiach.
Wracam.
Katowice. Na korytarzu robi się ruch, dosiada się kobieta, potem starsze
małżeństwo. Będzie głośniej i ciaśniej, czyli bardziej ludzko. Muszę przerwać
pisanie, bo - teraz to widzę - jestem obserwowany. Zapełnianie białych kartek
pochyłymi literami nie mieści się w schemacie podróżowania.
***
Czy nie mają państwo jakichś drobnych... po prostu nie mam pieniędzy, z własnej
głupoty zostawiłam torebkę... zbieram do biletu, przepraszam, trochę drobnych.
Po chwili ten sam głos w przedziale obok. Dwie osoby z naszego dały i rozgorzała
dyskusja. Ktoś widział ją wcześniej w tym samym pociągu, też zbierała na bilet.
Ktoś inny też widział - nie w pociągu, nie ją ale też bardzo ciekawe, do szkoły by
poszli, pracować, kto to widział, taka młoda, zdrowa, mam córkę, czwórkę dzieci...
W y c i ą g a j ą gazetę, krzyżówkę. Wykrystalizowało się d w u o s o b o w e kółko
dyskusyjne. Terapeuci powinni przepisywać swoim pacjentom bilet kolejowy tam
i z powrotem na jedną z najdłuższych tras. Po raz kolejny dowiaduję się, że jedna
z dyskutantek ma czwórkę dzieci, że sześćdziesięcioletni mężczyzna nie powinien
żebrać. Teraz omawiają choroby i zajmują się lekarzami.
***
Przez ramię czytam razem z siedzącą obok mnie kobietą, o ile nie wpadam w
senne odrętwienie, fragment jakiegoś artykułu:
J.Ch. jest nieuchwytny - już wielokrotnie robiono obławy, ale za każdym razem
zatrzymywano jedynie grupę spokojnych obywateli, którym nic nie można było
zarzucić, oprócz jednego, że byli zanadto spokojni. Niby nic w tym nienaturalnego,
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przecież każdy obywatel, który ma czyste sumienie, może w naszym państwie
czuć się bezpiecznie, ale przecież zazwyczaj podczas policyjnej kontroli wszyscy
o d c z u w a j ą bliżej nie określony niepokój. I trochę dalej: Te t r u d n o ś c i ze
zlokalizowaniem J.Ch. (czasami policja odbierała sygnały o jego rzekomej
obecności w tym samym czasie z kilku różnych miejsc) podsunęły władzom
przypuszczenie, że J.Ch. nie istnieje. Ale pojawia się także inna hipoteza, mówiąca
że organa odpowiedzialne za ujęcie J. Ch. i porażone swą bezsilnością same
stworzyły teorię mówiącą o nieistnieniu J. Ch., żeby mieć alibi. Nie mówiąc już o
innej hipotezie, sugerującej powiązanie J. Ch. z tajnymi służbami, które kreując
taką postać mogły podzielić społeczeństwo na lojalne i konspirujące, jasno określić
w ten sposób wroga i móc dzięki temu... Nie mogę dokończyć zdania, bo zatrzęsło
pociągiem. Zjeżdżam dwie linijki niżej: Ale tę teorię najpewniej stworzyli sami
budowniczowie alternatywnych struktur, co jeszcze bardziej zaciemnia...
Kobieta składa gazetę i podaje mężowi.
Wjeżdżamy w katowickie. Sznury pociągów z węglem, potężne kominy, które
można podejrzewać o wyprodukowanie całego ołowianego kożucha,
spowijającego niebo już od Krakowa. Mimo wszystko słońce i coraz więcej błękitu.

***
Kobieta z naprzeciwka wciąż robi na drutach. Przy końcu podróży będzie miała
cały sweter. Ktoś przy drzwiach je orzeszki. Kółko dyskusyjne na szczęście
prowadzi konwersację na tyle cicho, że stukot kół pociągu rozrywa zdania na
strzępy i nie wiem, komu aktualnie się obrywa. Mąż odkłada gazetę. Nie wiem,
co to za pismo. Tytuły i zdjęcia sugerują, że jego nakład jest odwrotnie
proporcjonalny do ilości sensownych informacji. Nieweryfikowalne opowieści
niepodpisujących się autorów, zdjęcia z archiwum siłą dopasowane do treści.
Ale tak było od zawsze. Bibułę mam przy sobie. Druk - drukarka dziewięcioigłowa.
Powielanie - kserokopiarka w firmie, kiedy nikt nie widzi. Nakład - nieznacznie
przekraczający ilość igieł w drukarce. Słońce rozpala papier do białości, na chwilę
przestaję widzieć. Teraz znowu chmury.
Kobieta z przeciwka przestaje robić na drutach, wyciąga pomidora i kanapkę z
serem. Od razu wiem jaki to dzień tygodnia. Wymieniamy spojrzenia. Zabrze.

***
Kółko dyskusyjne rozpadło się na frakcję czytającą i rozwiązującą krzyżówkę. W
zasadzie każdy z nas z tego przedziału mógłby być człowiekiem J.Ch. Przez
chwilę zastanawiam się, czy o J.Ch. czytałem, czy śniłem. Więc każdy z nas
mógłby być człowiekiem od J.Ch. Ale tylko kobieta dojadająca pomidora i ja
podjęliśmy niezauważalną dla niewtajemniczonego grę dekonspiracyjną. A raczej
ona, choć robi to tak subtelnie, że prawie tego nie widać. Trochę zdradza ją
twarz. Może jest potomkiem starego szlacheckiego rodu, współpracującego z
J.Ch. od wielu pokoleń? Na szczęście widzę to tylko ja. Gliwice. Korytarzem
przechodzą tłumy. Odwracam książkę tak, żeby zakryć tytuł.
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Biorę papier, wsuwam do kieszeni długopis, portfel i bilet, wyciągam z plecaka
kanapki i wychodzę. Pięć przedziałów, w pierwszej klasie pustawo, w Warsie
herbata i kanapki. Miłe zaskoczenie - grzeją. Niemiłe - kontrola biletów. Pani
konduktor podejrzliwie patrzy na moje pisanie, ale nie wzywa posiłków. Poza nią
- sami młodzi ludzie, inaczej niż w przedziale, siedzący za m n ą właśnie mają
problem; kupili bilety na osobowy a j a d ą pośpiesznym. Ale słyszę, że doszli z
konduktorką do porozumienia.
Kelner wraca z wózkiem z tournee po pierwszej klasie.
Zaczyna padać, ale to nie pomaga szybom. W górach podobno spadł śnieg.
Teraz jedziemy przez różnokolorowy las. Tu już jest prawdziwa jesień. Kolejne
objawienie. Zielono-złote drzewa, świeżo zmoczone deszczem, oblane słońcem.
Stworzenia dzień drugi.
Mam wrażenie, że łyżeczka zaczyna się topić, więc wyciągam ją z herbaty. Herbata
z cytryną w pociągu nie smakuje tak dobrze, jak ta sama pita w schronisku.
Przegryzając kolejne kęsy kanapki odczytuję napis: Sala wyłącznie do konsumpcji
potraw zamówionych w bufecie. Ręka podświadomie wędruje pod stół. Czuję się
tak, jak w makdonaldopodobnym barze na Kasprowym. Wieczna konspiracja.
Wytrzymuję wzrok kelnera i jem dalej. Zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz
odkryłem napis nad bufetem, choć przecież już wiele razy jadłem w Warsie. Już
wiem, zawsze siadałem tyłem. Pewne rzeczy robi się odruchowo.
Kedzierzyn-Ko Yle.
Z POWROTEM
Wpadłem na dworzec w ostatniej chwili, pociąg właśnie wtaczał się na peron. Na
szczęście przy kasie nie było nikogo i zdążyłem kupić połówkę do Krakowa. Na
peronie kłębił się tłumek, niknący już w wejściach do wagonów, jakaś wycieczka
albo nawet kilka wycieczek. Niektóre twarze rozpoznałem, byli na dworcu już
wtedy, gdy koło południa sprawdzałem połączenia.
Wagon, do którego wszedłem, już wcześniej zapełniła wracająca z gór młodzież.
Plecaki, karimaty, ktoś ze wszystkich przedziałów wyłuskuje legitymacje szkolne,
chcąc zapewne usprawnić kontrolowanie biletów. Staję w korytarzu. Po chwili
przez wagon przelewa się kilkudziesięcioosobowa grupa wycieczkowiczów z
bagażami, zatykając resztki wolnego miejsca na lewo i prawo ode mnie. Patrząc
przez szybę między zasłonami odkrywam w przedziale przede mną hipotetycznie
wolne miejsce, więc z desperacją otwieram drzwi. To chyba ta sama wycieczka.
Ignorują moje pytanie, ale ich ignorancja nie jest większa od mojej desperacji.
Wrzucam plecak na górę i siadam przy oknie. Na małym stoliku kładę dwie książki
- są obłożone, więc nie muszę nimi manewrować, żeby ukryć tytuły. Wszyscy w
przedziale, nie licząc mnie, znają się doskonale. Są zapewne z tej samej szkoły,
może nawet z jednej klasy. Jadą bez opiekuna, od razu można to zauważyć. Są
mili, bo nie palą w przedziale. Klną mniej, niż mógłbym się spodziewać. Może się
pilnują. Gdy ktoś chlapnął coś niecenzuralnego, milknęli wszyscy, potem szeptali
i chichotali spoglądając w moją stronę. Na szczęście moja obecność nie wpędziła
ich w neurozje, po jakimś czasie mówią już spokojnie swoim językiem, częstują
mnie nawet czekoladą. Chyba zostałem zaakceptowany, choć dystans nie znika,
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bo zwracają się do mnie per "pan". Sięgam po książkę. Dziewczyna czyta na
głos fragment z jakiegoś młodzieżowego pisma. List od dziewczyny, która znikąd
nie może uzyskać odpowiedzi na spędzające jej sen z powiek pytanie - i dlaczego
zwraca się do redakcji. Nie wie, ile spermy wydziela mężczyzna podczas stosunku
i czy to czasem nie są jakieś straszne ilości. Redakcja odpowiada fachowo, że
nie, że jest tego w sumie łyżka stołowa. Dziewczyna czyta to trochę po to, żeby
pobawić się niezręcznym tematem, ale i żeby pobawić się ze mną, zobaczyć
moją reakcję. Ale jej nie widzi, bo czytam i udaję, że nic do mnie nie dociera.
Teraz prosi, żeby przeczytać jej z gazety, która krąży po przedziale, jak ma się
zachować w czasie gwałtu i zaraz po nim. Ale jakoś nikt nie chce się wgłębiać w
ten temat. Kątem oka zauważam stronę tytułową. Myślałem, że c z y t a j ą
Dziewczynę albo Bravo, a tu proszę, niespodzianka - to Filipinka.
Nie są zepsuci, źli, ale ciekaw jestem, co myślała o nich starsza kobieta, która
wysiadła z przedziału na chwilę przed moim wejściem. Są zdezorientowani,
szukają, poruszają się po omacku. Biorą w dłonie klocki, które się im podsuwa,
odrzucają je ze śmiechem, potem znów biorą, próbują coś budować. Trochę
szkoda, że najczęściej klocki te są jadowicie czerwone i banalnie nudne.
Dlatego się raczej nimi bawią niż budują. No dobrze, ale co będzie, kiedy naprawdę
wezmą się za swoje życie?
Jak podrzucić im kilka innych klocków, może mniej kolorowych, ale za to doskonale
nadających się na fundamenty?
Weszły dwie studentki. Duże plecaki, śpiwory i karimaty okutane w folie, zabłocone
górskie buty i spodnie, chustki na głowach, koszule w kratę, polar. Niestety
brzydkie. Od razu wzięły się za czytanie książek.
Przez przedział przewinął się młody chyba gniewny, a na pewno łysy, łuskający
zapamiętale słonecznik. Trzebinia.

***
Sunąłem wolno ze szczytu wzniesienia, na którym stał mały wiejski kościółek z
oszronionymi drewnianymi drzwiami. Ktoś stroił w nim organy, a samochód toczył
się powoli zalodzoną drogą. Jechaliśmy, ja i samochód, w tempie powolnego,
niedzielnego, rodzinnego spaceru. Słońce oświetlało wzgórza, białe drzewa,
rozsypane na zboczach krzewy, wyżej błękitniało niebo. W pewnym momencie
minął mnie samochód; nie zauważyłem go wcześniej, choć starałem się
kontrolować sytuację przez lusterko. Kiedy był już kilka metrów przede m n ą
zobaczyłem z tyłu na masce, po prawej stronie, przyklejony symbol ryby. "Swój
człowiek" - pomyślałem.
Artur

Bojsza
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W "Na żywo" uczucie zazdrości jest bardzo zdrowe.
"Ukłucie zazdrości, jakie czujemy, gdy inny mężczyzna lub
kobieta obdarza zainteresowaniem naszego partnera, zawsze
odświeża związek. Dobrze, gdy od czasu do czasu w naszych
pachnących kuchennymi woniami M-4 pojawi się niepokojący
zapach innego mężczyzny. Największym wrogiem małżeńskiej
miłości nie są żadne dramatyczne uczucia, ale przyzwyczajenie
i nuda."

WOJCIECH SARAMONOWICZ

KOBIETY JAK WINO
(przegląd prasy kobiecej)

Silne bóle podbrzusza
W każdym numerze "Życia na gorąco" jest temat tygodnia. Nowe tematy
proponują autorowi rubryki, Wojciechowi Prusowi czytelnicy. "Dzisiejszy temat
podsunęła nam pani Karolina Bilawska z Warszawy" - "Tragedia na Ursynowie":
"Śmierć za batonik. Nie miał pieniędzy na zapłacenie haraczu ochroniarzowi".
Czternastoletni chłopcy zostali złapani na kradzieży batoników. Ochroniarz zażądał
od nich 40 zł. Jednego z nich zatrzymał w sklepie. Drugi miał iść po pieniądze do
domu. Ponieważ jednak ich nie miał, popełnił samobójstwo skacząc z wieżowca."
W tym samym piśmie w rubryce "Zwariowane historie tygodnia" można się
dowiedzieć, że "W jednej z zawodowych szkół Lotaryngii prowadzący lekcje
nauczyciel stwierdził, że wszyscy uczniowie kolejno zasypiają na ławkach. (...)
Próbował obudzić śpiochów. (...) Okazało się, że nie przybył dostawca narkotyków
i poddenerwowani uczniowie zażyli silne środki uspakajające".
Głośne tytuły n a d a j ą c h a r a k t e r sensacyjny najbardziej b a n a l n y m
informacjom, nawet takim, jak porady ginekologa: "Powtarzające się u Marty B.
zapalenia pochwy doprowadziły do kryzysu w małżeństwie" lub (u tego samego
ginekologa): "Silne bóle podbrzusza odbierały Izie P. całą radość życia". ("Życie
na gorąco")
Oczywiście prasa dla kobiet najchętniej zamieszcza ciekawostki lekkie i
przyjemne np.: "Zaskakująca przyjaźń! Lis Rudy i sowa Ollie - żyjące w rezerwacie
w Hertfordshire (W.Brytania) są bliskimi przyjaciółmi. Przytulanie się do siebie to
tylko nieliczne dowody tego przywiązania" ("Halo"). I ilustracja, która jak zawsze
potwierdza prawdziwość historii. Albo: "Aktorka i modelka Paula Hamilton poddała
się ostatnio hipnozie. Paula w transie powiedziała, że żyła już raz na przełomie
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XVIII i XIX w. jako ...mężczyzna. Hipnotyzer przeprowadził Paulę przez kilka
etapów jej dawnego życia; dzieciństwo, młodość wiek średni i ... śmierć. Seans
s f i l m o w a ł a a n g i e l s k a telewizja i p o k a z a ł a go w p r o g r a m i e < P o w r ó t do
teraźniejszości." Dla udokumentowania zamieszczono dwa zdjęcia: Paula teraz
i mężczyzna w stylowym ubraniu. Bądź też: "Nienasyceni lotto-kochankowie".
Tom Cook i Vanessa Astell liczą, że ich namiętność pomoże im wygrać w Lotto:
wybierają liczby mierząc czas własnych <numerków>. Ostatnio udało się im
obstawić wysokie cyfry dzięki kilku miłosnym "sesjom", z których najdłuższa trwała
48 minut. Wygrali już parę razy po 10 funtów i bardzo liczą na więcej". Na zdjęciu
para z kuponami i stoperem. ("Halo"). "Jeden pocałunek pozwala spalić 12 kalorii;
<Pocałunek z języczkiem> uruchamia 39 mięśni!; 21 procent chłopców uważa,
że nawet jeśli jego dziewczyna tylko całuje się z innym, to jest to już zdrada.
Rekord w długości pocałunków pobiła pewna amerykańska para. Pocałunek trwał
17 dni, 10 godzin i 30 minut" - informuje magazyn dla nastolatek "Dziewczyna".
Anatomia plotki
Zadaniem pism kobiecych jest jednak nie tylko zajmowanie czytelniczek
mrożącymi krew historiami czy bawienie ich. Magazyny mają też paniom pomagać
żyć, radzić jak na przykład jak znaleźć pracę, jak przygotować się na rozmowę
kwalifikacyjną etc. "Rozmowa kwalifikacyjna to rodzaj gry i mając nawet wszystkie
atuty w ręku, niekoniecznie musisz wygrać. To trochę tak, jak z uwodzeniem.
Jesteś inteligentna, wyglądasz zdrowo, tryskasz dowcipem i mimo to nie udaje
Ci się nikogo poderwać". Kiedy jednak mamy pracę, to "Claudia" (która "radzi,
pomaga, informuje") ostrzega w tekście pt. "Niebezpieczne plotki w pracy": "Ludzie
powtarzający ciekawe wieści często nie zdają sobie sprawy, że uczestniczą w
tworzeniu plotek". Autorka tłumaczy, jak przerwać łańcuch plotek: "Nie powtarzaj
niesprawdzonych informacji. Nie przekazywać dalej sensacyjnych wieści, nawet
jeżeli rozmówca przysięga, że są prawdziwe. Nie zdradzać powierzonych nam
tajemnic. Opowiadając o pracy nie wymieniać żadnych nazwisk".
Jednak plotka to główna pożywka prasy kobiecej. Najchętniej i najczęściej
dotyczy osób p u b l i c z n y c h . Praktycznie w każdej takiej g a z e c i e istnieje
przynajmniej rubryka "high life". Niektóre tytuły, jak np. "Halo - wielki świat", tylko
tym żyją. Nie ma specjalnej różnicy, czy jest to "high life" hollywoodzki czy nasz
rodzimy. Generalnie i tak chodzi o to, kto aktualnie jest z kim. "Luciano Pavarotti
rzucił żonę i związał się ze swoją młodszą o dwadzieścia kilka lat sekretarką",
"Julia Roberts i Lyle Lovett - czyżby happy and?", "Richard Gere już od dawna
marzył o spokojnym urlopie.(...) Wynajął dom na plaży.(...) Śniadanie jadł w
nadbrzeżnej kafejce. Pewnego dnia zamówił <Cola light> z lodem i przyniosła
mu ją ONA - młoda, ładna, ciemnowłosa Szwedka, Stina. Zajrzał jej w głęboki
dekolt i już nie mógł patrzeć na nic innego. Stina jeszcze tego samego dnia
rzuciła pracę i przeniosła się do jego domu na plaży. Tam szybko zrobiło im się
za gorąco, a fotograf tylko na to czekał...". Trzy zdjęcia robione z daleka. Aktor i
kelnerki nago w wodzie.
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"Kylie Minogue woli dziś... bilard. Do mężczyzn Kylie Minogue nie ma
szczęścia: najpierw wybrała zapatrzonego w siebie i butelkę Jasona Donovana,
a później wokalistę INXS, Michela Hutchence'a, potem było kilku nieważnych
panów i Kylie poczuła się zmęczona. Teraz zamiast randki woli pochodzić do
pubu pograć w bilard".
"Z kim sypia Mariusz Szczygieł?" - interesowało się "Halo - wielki świat. "Po tym jak jedna z gazet ogłosiła, że mieszka z przyjacielem, wokół prezentera
programu <Na każdy temat> zrobiło się dość dwuznacznie. Czy jest hetero-, bi
eży homoseksualistą". Mimo tego, że był mocno o to nagabywany przez M.
Górecką, nie dało się z niego wyciągnąć deklaracji na temat preferencji.
Woli z a s p a k a j a ć się s a m a
Jednak absolutną supergwiazdą wiosną tego roku była w prasie kobiecej
Izabella Skorupko - "Dziewczyna Bonda". Pojawiała się na łamach chyba nawet
częściej niż księżna Diana, choć o to trudno, gdyż polskie gazety przedrukowują
prawdopodobnie z całej prasy europejskiej wszystkie artykuły na jej temat. "Iza
Skorupko nie śpi z Bondem" ("Halo"), "Na ekranie nie udało się Izie i Pierce'owi
uniknąć miłości, za to poza planem oboje dokonali starań, aby spotykać się
możliwie jak n aj rzadziej. (...) Iza powiedziała, dziwnym trafem tuż po rozpoczęciu
zdjęć do <Goldeneye>, że w gruncie rzeczy woli zaspokajać się sama niż zmuszać
się do rozmowy z głupimi mężczyznami."
Jednak "Życie na gorąco" odkryło, że piękna Iza nie jest wcale taka
cnotliwa. "Okazało się, że przed siedmiu laty Iza Skorupko, wtedy nikomu nie
znana aktorka, wystąpiła nago w jednym z podrzędnych filmów wideo. Za
<rozbierane> sceny zapłacono jej wówczas ... 300 dolarów, tysiąc razy mniej niż
za <Goldeneye>". Ujawnienie przeszłości miało też wpłynąć na odroczenie daty
ślubu Izy ze znanym h o k e i s t ą amerykańskiej ligi z a w o d o w e j Mariuszem
Czerkawskim. Prasa chętnie podkreślała, że na męża piękna Iza wybrała naszego
rodaka.
Ceniona jest kariera w amerykańskim stylu, gdy spełniają się marzenia
dzieciństwa. Na przykład tak jak spełniły się marzenia Edyty Górniak. "Natura
obdarzyła ją niezwykłą urodą, wrażliwością, wyobraźnią muzyczną. Pozwoliła
śnić o barwnej i wielkiej karierze, na przekór szarym smutkom dziecięcej
rzeczywistości. Od ponad roku na polskiej estradzie gwiazda Edyty Górniak
błyszczy najjaśniej" - zachwycała się "Przyjaciółka".
Edyty Górniak nie mogło więc też zabraknąć wśród "nowej, młodej elity
Polski", prezentowanej przez "Halo - wielki świat": "Do niedawna w Polsce
zrobienie kariery przed czterdziestką graniczyło niemal z cudem. Dziś kariery
dwudziesto-, trzydziestoparolatków nikogo już nie dziwią". W dwudziestce nowej
młodej elity znaleźli się m.in. Tomasz Raczek (38 I.) - "Obecnie szef polskiej
edycji <Playboya>"; Krzysztof Ibisz (30) - "jedna z najbłyskotliwszych karier
telewizyjnych ostatnich lat"; Waldemar Pawlak (361) - polityk; Mauela Gretkowska
- pisarka, "piękna trzydziestoletnia; Zygmunt Solorz (39) - biznesmen, właściciel
" Kuriera Polskiego" i telewizji PolSat.
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Pociąg do Hollywood
Zrobienie kariery to nie jest prosta sprawa. Trzeba włożyć w to wiele wysiłku
i poświęcenia. "Kasia Figura chce być gwiazdą za wszelką cenę" - ogłasza "Halo".
"Już nie ma męża, syna wychowują dziadkowie, jej dom zawieszony jest między
Warszawą a Hollywood". Tam "niestrudzenie zabiegała o role i dbała o ciało,
które jest jej kapitałem. Trzy poranki w tygodniu przeznaczała na jogę, dzięki
czemu stało się ono rozciągnięte. Regularnie ćwiczyła pod okiem trenera w klubie
body building, kąpała się też w gorącej źródlanej wodzie w basenach wydrążonych
w jaskiniach i korzystała z okładów błotnych koło Los Angeles. Skóra jest po nich
gładka, dobrze ukrwiona".
Inna aktorka, Małgorzata Foremniak może nie wkładała takiego wysiłku w
body building, ale też chciała robić karierę. "Zaraz po ukończeniu szkoły teatralnej
wyszła za mąż i urodziła dziecko. Jednak jej małżeństwo szybko się rozpadło.
Mąż nie mógł lub nie chciał zaakceptować tego, że pani Małgosia po prawie
dwuletniej przerwie chce wrócić do zawodu. (...) Ze swoim byłym mężem pani
Małgorzata toczy do dziś spór o sześcioletnią Oleńkę. Musi ukrywać się przed
nim, nie odbiera telefonów, korzysta wyłącznie z automatycznej sekretarki."
("Halo")
"Halo" w artykule "o kobietach, które są jak wino: im starsze tym lepsze",
prezentuje Ewę Ś n i e ż a n k ę , p i o s e n k a r k ę z w a n ą k r ó l o w ą w a l c a i t a n g a :
"Powodzenia w miłości można jej pozazdrościć. (...) Pierwszy mąż był starszy o
10 lat, drugi o 25, trzeci o 15. Wcześnie osierocona przez ojca instynktownie
skłania się ku mężczyznom starszym (...) jednak co otrzymywała nie miało nic
wspólnego z miłością a tym bardziej z namiętnością. Zawiedziona nie chciała
oszukiwać samej siebie więc odchodziła. (...) Przez kilka lat łączył ją romans z
kolegą z branży, niestety żonatym". Potem był właściciel statku, multimilioner o
imieniu Fred, który "zakochał się w niej nieprzytomnie". "Początkowo bawiła ją ta
przygoda", ale multimilioner nie chciał, żeby Ewa występowała, a ją "nudziła rola
damy do towarzystwa". Teraz jest Robert, o 15 lat od niej młodszy, który dla Ewy
"wbrew rodzinie odwołał ślub z inną dziewczyną. Są szczęśliwi. Oczywiście nie
brakuje złośliwych, którzy twierdzą, że to nie może się udać. - No to najwyżej...mówi Ewa, - ale tego, co przeżyłam, nikt mi nie odbierze".
"Umownie nazywamy kolekcjonerkami kobiety, które nie wierzą we własną
wartość, więc szukająjej potwierdzenia u coraz to nowych mężczyzn. (...)Artyści
szczególnie łatwo poddają się pokusom uwodzicielskim. Fakt, że są ludźmi
podziwianymi zakłóca obiektywną samoocenę. Starania o nowego partnera
przychodzą gwiazdom tym łatwiej, im bardziej zależy im na utrzymaniu pozycji
wiecznie adorowanej supergwiazdy" - komentuje psycholog dr Andrzej Wiecki.
Problemy rodzinne m a j ą także aktorki i aktorzy. Szybko je j e d n a k
rozwiązują. "Halo - wielki świat" prezentuje "Kobiety kolekcjonerki": Madonna,
Cher, Whoopi Goldberg, a z Polek - Anastazja P. czyli Marzena Domaros, która
w zemście za to, że rzucił ją mężczyzna gdy była w ósmym miesiącu ciąży,
postanowiła zemścić się na całym "rodzie męskim".

FRONDA DOŻYNKI 1996

249

Postkomunistyczna elegancja
Prasa kobieca nie zajmuje się polityką, chociaż często pisze o jej
bohaterach, na ogół o przedstawicielach establishmentu postkomunistycznego.
Zawsze są to laurki.
"Włodzimierz Cimoszewicz, potrafi gotować, a nawet piec ciasto. Bywa
stolarzem, malarzem, palaczem" ("Na żywo"). "Tę maszynę do parowania
ziemniaków Włodzimierz Cimoszewicz kupił na złomowisku. Okazało się, że jest
niezłym mechanikiem. Na początku maszyna wymagała obsługi 6 osób, a po
przeróbkach obecny premier radził sobie z niąsam" ("Pani domu"). "To była miłość
od pierwszego wejrzenia. Barbara i Włodzimierz znali się tylko tydzień, a potem
przez półtora roku napisali do siebie trzysta listów. Taka miłość musiała znaleźć
epilog przed ołtarzem".
W prasie kobiecej żony polityków są ważniejsze od mężów. Wdzięcznym
tematem dla kolorowych tygodników jest polska First Lady - Jolanta Kwaśniewska.
"Kiedy zdenerwowana, ale i szczęśliwa patrzyła na ekran monitora, gdzie widać
było coraz większą przewagę Aleksandra Kwaśniewskiego, jego żona Jolanta
była już pewna: nie będzie taka jak jej poprzedniczka Danuta. Nie chce trzymać
się w cieniu męża". Jej wzorem jest Raisa Gorbaczow. "Tak jak ona chce męża
wspierać we wszystkim. (...) Boi się jednak, żeby prezydentura męża nie wywróciła
ich domowego życia. (...) Ma nadzieję, że z powodu prezydentury Aleksandra Oli
nie przewróci się w głowie. Jak do tej pory jednak nigdy nie korzystała z tego, że
jest córką swego tatusia. Może też dlatego, że Aleksander, jak ocenia jego żona,
nie miał dygnitarskich zapędów. (...) Sama pani Jola mówi, że czułaby się
naprawdę bardzo skrępowana, gdyby nie mogła żyć tak jak inne Polki. Nowa
Pierwsza Dama Rzeczpospolitej znalazła się w gronie dziesięciu najlepiej
ubranych Polek Anno Domini 1994. I nie jest to przypadek, bowiem pani Jolanta
jest rzeczywiście.osobą naprawdę bardzo elegancką".
Ale nie wszystkie żony polityków mająłatwe życie. "Justynę spotkałem na
lotnisku. Zawsze elegancka, subtelna z klasą. Ona też obserwowała mnie przy
robocie, widziała jak czołgam się między bandziorami." - wyznaje w wywiadzie w
"Twoim Stylu" Jerzy Dziewulski (poseł SLD - red.). "Była świadkiem, jak wylądował
samolot z terrorystą. Facet miał kałasznikowa, paskudna sprawa. Zadyma na
cztery fajerki. Siedziała w kokpicie i słyszała przebieg negocjacji na żywo. (...)
Kiedy powiedziałem: uwaga wchodzimy, gdy urwał się dźwięk patrzyła jak
zahipnotyzowana na drzwiczki samolotu, kto wyjdzie, on czy ja. Trzeba było faceta
zabić". Mimo, że przysparzał żonie zmartwień, dba o nią. "Z Wielkiej Brytanii
przywiozłem Justynie pasek Versace, z Izraela sześć par butów pasujących
idealnie. Top." - wspomina Dziewulski.
Długoogoniasty przystojniak
Nie wszystkie żony mają takie szczęście. Aktor Piotr Polk zostawił swoją
żonę Hannę i związał się z Magdaleną Wołłejko - o czym donosi "Życie na Gorąco".
Rafał Olbrychski też już nie żyje z żoną, matką dwójki jego dzieci. Cezary Pazura
ma już drugążonę. "Rozwód nie jest postrzegany jako osobisty dramat i porażka,
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lecz jako selekcja pozytywna, bo po kilku latach można wyjść za mężczyznę,
który jest i lepszym mężem i ojcem dla dzieci" ("Pani"). Stałość w uczuciach, to
nie taka łatwa sprawa. Tym bardziej, że przeciw nam jest natura - podaje "Sukces"
w artykule "Skok w bok": "Gdy mężczyzna i kobieta składają sobie wzajemną
deklarację miłości, słowa wywołują intensywne emocje, które - średnio - mają
szansę trwać dwa lata - twierdzi Boris Cirulik, etolog o światowej sławie".
Ornitolodzy badali DNA. "Okazało się, że nawet słynące z oddania sikorki potrafią
stracić głowę dla stojącego wyżej w hierarchii stada samca, a jaskółki dla
długoogoniastego przystojniaka. Skoro wyszło na jaw, że większość ptaków nie
jest monogamiczna, również dotrzymywanie wierności przez inne gatunki łączące
się w pary przestało być oczywiste. Człowiek nie jest wyjątkiem. Wprawdzie
zostaliśmy przez naturę zaprojektowani tak, by się zakochiwać, ale nigdzie nie
mamy zakodowane byśmy trwali przy obiekcie miłości. (...) Dla partnerów obojga
płci rzeczą podobno wręcz naturalną jest, że w pewnym momencie wydają się
sobie nieatrakcyjni, irytujący, uciążliwi niczym kula u nogi". Dochodząc do konkluzji
autor (autorka?) pisze:" Skoro tak wiele w naszym życiu zależy od genów, może
warto, uwzględniając także ten ewolucyjny motyw zdrady, poddać analizie własne
uczucia i zastanowić się, czy postrzeganie małżonka raz - jako wspaniałego
partnera, a kiedy indziej - jako uosobienie wszelkich wad, nie jest przypadkiem
tylko złudzeniem. Może faktycznie nasza ochota na skok w bok nie wynika z
faktu, że związaliśmy się z nieodpowiednim partnerem? Może to tylko nieobliczalna
natura za pomocą intrygi chce dopiąć swego?" Tym bardziej, że - jak można
przeczytać w "Na żywo" - uczucie zazdrości jest bardzo zdrowe. "Ukłucie
z a z d r o ś c i , j a k i e c z u j e m y , g d y inny m ę ż c z y z n a lub k o b i e t a o b d a r z a
zainteresowaniem naszego partnera, zawsze odświeża związek. Dobrze, gdy od
czasu do czasu w naszych pachnących kuchennymi woniami M-4 pojawi się
niepokojący zapach innego mężczyzny. Największym wrogiem małżeńskiej miłości
nie są żadne dramatyczne uczucia, ale przyzwyczajenie i nuda".
Z d r a d a j e s t O.K.
Zdrada jest rzeczą absolutnie naturalną. W "Na żywo" w rubryce: "Nasze
czytelniczki opowiadają o intymnych przeżyciach", w tekście pt. "Pierwszy skok
w bok" czytamy: "Bruce Willis zdobył się ostatnio na brutalnie szczere wyznanie:
<Kiedyś myślałem fiutem. Jeśli chciałem przelecieć panienkę, robiłem to, nawet
jeśli miałem stałą dziewczynę. Bez problemu>. Myślenie częścią ciała, którą
wymienia Willis (lub jej żeńskim odpowiednikiem), bywa najczęstszą przyczyną
zdrad. Ale nie dochowujemy wierności również z wielu innych powodów, a
często... zupełnie bez powodu. W tak skomplikowanej materii, jaką jest miłość,
w gruncie rzeczy tylko jedno jest pewne: jedyną miłością, która nas na pewno
nigdy nie zdradzi, jest miłość własna...".
Hanka, 22 lata, pielęgniarka: "Pierwszy raz zdradziłam mojego męża
miesiąc przed ślubem. Był moim pierwszym mężczyzną i po prostu chciałam się
przekonać, czy z innym mężczyzną jest tak samo. Zrobiłam to z kolegą ze szkoły,
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o którym wiedziałam, że będzie dyskretny. Najbardziej zdziwiło mnie jedno - że
nie czułam żadnych wyrzutów sumienia!" (Artykuł ilustruje ramka: "Jak zdradzali
wielcy" - obok Richarda Burtona i Liz Taylor, Józef Stalin.)
Kobiety zwierzają się też na łamach "Naj": "Jedynym moim problemem
było to, że nie jest mi dobrze ze Sławkiem w łóżku - pisze o swoim małżeństwie
Anita z Warszawy. W maju pojechała na 20 rocznicę matury do rodzinnego miasta.
Tak spotkała dawnego kolegę Jacka, który wyglądał jak Omar Sharif. - Zaczęliśmy
tańczyć. Jego usta dotknęły moich... Zapomniałam o Sławku, dzieciach, o domu
(...) ogarnęła mnie żądza jakiej nigdy nie znałam Nawet nie doszliśmy do sypialni.
Mój pierwszy w życiu orgazm przeżyłam na podłodze." Romans trwa rok. Anita
ma rozterki. Wahała się czy nie wyznać wszystkiego mężowi, ale bała się, że go
zrani. "Co powinna zrobić Anita?" - pyta redakcja, a czytelniczki odpowiadają.
Ewa Tomczyk 35 lat, rehabilitantka: "Anita powinna zerwać z Jackiem. Przecież
ten romans wniósł niepokój w jej życie, a gdyby Sławek się o nim dowiedział,
może się skończyć rozwodem. Niech Anita pomyśli o dzieciach, to przecież one
zapłaciłyby za brak odpowiedzialności matki". Przeciwnego zdania jest Leokadia
Markowska, 47 lat, lekarka: "Nie sądzę, by Anita musiała coś zmieniać. Trochę
się dziwię jej rozterkom. Przecież nie jest winna temu, że Sławek nie sprawdza
się w łóżku. Zresztą spotkania z Jackiem są jedynie uzupełnieniem życia Anity.
Sama twierdzi, że kocha męża i nie chce od niego odejść".
Nastrój, chwila, pogoda
"Czy przyznać się do zdrady?" - na to pytanie próbuje również odpowiedzieć
"Claudia", która poprosiła znanych aktorów o sąd. Tadeusz Pluciński: "Nie. Nawet
jeśli tolerancyjny partner wybaczy, to i tak pozostaje osąd na resztę wspólnych
dni. (...) Dlatego z c a ł ą p e w n o ś c i ą lepiej nic nie mówić. Ja tak właśnie
postępowałem i m.in. dlatego byłe partnerki są nadal moimi przyjaciółkami".
Magdalena Zawadzka: "Tak. Są ludzie, którym o tym powiedzieć trzeba. Wyznanie
prawdy zależy od tego, jaki jest partner, od nastroju, chwili, nawet pogody.
Powiedzieć warto, gdy chce się coś zakończyć, przeciąć węzeł nie do rozwiązania,
oczyścić sytuację, zacząć wszystko od nowa. Jeśli natomiast wiadomo, że nic
dobrego z tego nie wyniknie - lepiej nie mówić."
"Ujawniona zdrada raz na zawsze zabija zaufanie, które jest fundamentem
każdego związku" - wypowiada się autorytatywnie na łamach "Twojego Stylu"
Elżbieta Święcicka-Macavov, psycholog, która przyjmuje w swoim prywatnym
gabinecie na Manhattanie w Nowym Jorku. Pod artykułem redakcja umieściła
typologię zdrad pt: "Zdrada zdradzie nierówna". Wyróżniamy "Przypadkowe zdrady
z d o s k o k u " - sporadyczne, niekiedy tylko raz. Z reguły w sprzyjających
okolicznościach, z przekonaniem, że mały skok w bok "nigdy jeszcze nikogo nie
zranił (...) Takie przygody na jedną noc zdarzają się najczęściej w podróży, z
dala od rodziny i bliskich. Wynikają one z potrzeby sprawdzenia się. Zdradzający
po nocy na ogół traci zainteresowanie zdobyczą, przenosząc je na następną".
"Powtarzające się romanse" - "Gdy mąż/żona otwarci są na tzw. seryjne romanse,
trwające od kilku tygodni do miesiąca, to będą to robili całe życie. Mają potrzebę
przeżywania czegoś poza małżeństwem, aby ubarwić m o n o t o n i ę życia".
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"Romans" - Poziom komplikacji wzrasta, gdy partner zakochuje się w tej trzeciej.
(...) Romans trwać może od tygodni do lat, gdyż w ostatecznym rozrachunku
tylko nieliczni potrafią rozerwać małżeński trójkąt i znaleźć szczęście w nowym
związku".
"Pani" : "Żaden z magazynów nie sugeruje nawet, że może istnieć jakiś
związek między seksem a moralnością. Jeśli istnieje jakiś kod moralny, to zawiera
on akceptację twego postępowania; rób to, co sprawia ci przyjemność, wtedy
wszystko jest w porządku. Lubisz seks oralny to wspaniale! - wyjaśnia Fiona
Gibson redaktorka <More> (co znaczy więcej)".

Idealna kobieta w łóżku
"Claudia" opisuje nam, jaka jest "Kobieta idealna w łóżku": "Idealna
kochanka dużo wie o seksie i mężczyznach, ale nie okazuje tego partnerowi.
Zdaje sobie sprawę, że panowie nie czują się dobrze w towarzystwie kobiet, dla
których erotyka nie ma sekretów. Wspaniała kochanka nie mówi więc: <Z Jankiem
kochaliśmy się w pozycji kwiat lotosu. Ty tak nie potrafisz>."
Kobieta idealna w łóżku eksperymentuje: "Każda nowa pozycja, erotyczny
gadżet, niezwykłe miejsce do intymnych spotkań dają prawdziwej kochance dużo
przyjemności. Nie uprzedza się więc do seksu oralnego, czy analnego, natomiast
próbuje, czy jej taka forma współżycia odpowiada". "Prawdziwa bogini miłości
jest w sypialni przede wszystkim aktywna. Wie czego mężczyzna oczekuje od
niej i co jej może ofiarować. Oto tajemnice kobiety, która z seksu czerpie radość".
"- Teraz nie muszę czekać, aż mnie ktoś zauważy, lecz sama występuję z
propozycją" - wyznaje Claire Mayne, 29 letnia położna, która prowadzi szkołę
rodzenia.
"Tego rodzaju zachowanie stanowi przykład absolutnie zasadniczej zmiany
tradycyjnych ról w grze miłosnej między kobietą i mężczyzną. Im pewniej czują
się kobiety, tym wyraźniej przejmują męskie zachowania i postępują tak, jak
dawniej robił to wyłącznie mężczyzna" - pisze "Pani".
W "Kobiecie i Życiu" pojawił się artykuł poświęconym samotnym matkom
pt. "To też jest życie we dwoje": "Marta przeżyła długą i nie odwzajemnioną miłość.
Kiedy miała dość siły, by się z niej wyzwolić, obchodziła trzydzieste urodziny,
najbardziej melancholijne w jej życiu. Zadzwoniła do przyjaciela z czasów
studenckich i powiedziała: <poświęć mi miesiąc swojego życia, jeśli możesz>.
On miał żonę, dziecko i <kompletnie zdruzgotane życie>. - Kiedy zaszłam w
ciążę, przeżyłam szok, ale zaraz trzeźwo powiedziałam sobie: <czy nie o to
chodziło?>. Od tej chwili byłam bardzo samodzielna i nie pozwalałam mu zbytnio
angażować się w moje sprawy. Przyjął to z ulgą, a ja nie mam do niego pretensji.
Ostatnia rzecz j a k ą wspólnie ustaliśmy to było imię Nataszy." "Samotne
rodzicielstwo - czytamy dalej w "Kobiecie i Życiu" - znane było od najdawniejszych
czasów, ale dopiero dzisiaj mówi się o prawdziwym trendzie wychowania bez
ojców. (...) W przeciwieństwie do wielu matek nie mówią swoim dzieciom, ile im
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poświęcają. Nie szukają życiowych partnerów, bo uważają, że byłby to rodzaj
zdrady. Skoro zrezygnowały z ojca, dlaczego mają sprowadzać do domu ojczyma.
Nie narzekają. Rozterki przeżywają w samotności. Same podjęły decyzję".
"Czy absolutna wolność seksualna, zniesienie wszelkich tabu, nie staje
się przypadkiem zniewoleniem a rebours? I czy nie płaci się za to zbyt wysokiej
ceny? Socjologowie, psycholodzy, lekarze, publicyści, i samy kobiety wreszcie
szukają w tej chwili odpowiedzi na te i na dalsze pytania: czy sprawy owej wolności
nie wymknęły się spod kontroli, i nie zaszły za daleko? Czy zainteresowani są
zadowoleni z obecnego stanu rzeczy?" - pyta w "Pani" autorka jednego z niewielu
refleksyjnych tekstów jakie się ukazują w prasie kobiecej.
Jedne odpowiadają: "Dobrze, że oprócz przepisów na szarlotkę podajecie
przepisy na życie. Jeżeli inne czytelniczki, tak jak ja, po lekturze waszego pisma,
czują się jak po wizycie u doskonałego psychoanalityka to ogromny wasz sukces"
- pisała do jednego z czasopism czytelniczka.Inne mówią: "Od kiedy na polskim
rynku pojawiły się pisma w rodzaju <Tiny>, <Claudii> czy <Naj>, będące kalką
pism niemieckojęzycznych, nasze rodzime pisma dla kobiet starają się z nimi
konkurować tematyką łatwą lekką i przyjemną, niekiedy też łóżkową. Wiadomo,
chodzi za wszelką cenę o przyciągnięcie czytelnika, a raczej czytelniczki. (...)
Mam dość tego pseudowielkiego świata, tego blichtru na polską skalę, tych twarzy
pojawiających się we wszystkich pismach kobiecych. Czy kobietami godnymi
zainteresowania są tylko gwiazdy filmowe lub piosenkarki i ich kolejni partnerzy.
" - skarżyła się "Urodzie" jedna z czytelniczek z Warszawy.
Wojciech
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BRET EASTON ELLIS

MNIEJ NIŻ ZERO
Rip spogląda na mnie i mówi: "Chryste, człowieku, wyglądasz fatalnie. Co
się stało? Chcesz trochę koksu?"
Udaje mi się kiwnąć głową i dokończyć drinka, którego postawił mi Trent.
Śniady chłopak z wąsikiem, w koszulce z napisem "Pod Wielkim Czarnym
Słońcem" wpada na mnie i Rip chwyta go za ramiona i wpycha z powrotem w
tłum tańczących, krzycząc: "Pieprzony kutas!"
Spin rozmawia z kimś o imieniu Ross, spogląda na Ripa, który odwrócił
się już od sceny.
"Posłuchaj, Ross znalazł coś w uliczce za Flipem".
"Co takiego?", odkrzykuje Rip zainteresowany.
"Trupa".
"Jaja sobie robisz?"
Ross nerwowo kiwa głową uśmiechając się.
"To ja to muszę zobaczyć", śmieje się Rip. "Chodź idziemy, Clay."
"Nie", mówię. "Nie mam ochoty. Chcę zobaczyć koncert"
"Chodź, i tak chciałem ci coś pokazać u siebie"
Idziemy z Trentem za Ripem i Spinem i Rip mówi nam, żebyśmy się spotkali
z tyłu za Flipem. Jedziemy z Trentem w dół Melrose, a sklep Flipa jest cały
podświetlony i zamknięty i wszyscy skręcamy w lewo i parkujemy na pustym
parkingu. Ross wysiada ze swojego volkswagena rabbite i kiwa na Ripa i Spina
i na mnie i na Trenta, żebyśmy szli za nim w głąb uliczki za pustym sklepem.
"Mam nadzieję, że nikt nie poinformował policji", mówi po cichu Ross.
"Kto jeszcze o tym wie?", pyta Rip.
"Paru moich znajomych. Znaleźli go po południu".
Dwie dziewczyny wychodzą z ciemnej uliczki śmiejąc się i obejmując.
Jedna mówi: "Chryste Panie, Ross, kim jest ten koleś?"
"Nie wiem, Alicjo".
"Co mu się stało?"
"Pewno przedawkował".
"Dzwoniliście na policję?"
"Po co?"
Jedna z dziewcząt mówi: "Musimy przyprowadzić Marcję. Wymięknie."
"Widziałyście się dziewczyny z Mimi?", pyta Ross.
"Była tu z Derfem, a potem odjechali. Idziemy zobaczyć X'a w The Roxy."
"Właśnie stamtąd przyjechaliśmy".
"O... i jak grają?"
"Nieźle, chociaż nie zagrali Książek dla dorosłych"
"Nie zagrali?"
"Nie".
"Nigdy tego nie zagrają".
"Wiem".
"Debil".
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Dziewczyny odchodzą rozmawiając o Billy Zoomi, a Rip i Spin i Trent i ja
idziemy za Rossem w głąb uliczki.
Leży oparty o czarną ścianę. Twarz jest spuchnięta i sina, oczy zamknięte,
usta otwarte. Twarz należy do osiemnasto-, dziewiętnastoletniego chłopca. Nad
górną wargą zakrzepła, zaskorupiała krew.
"Jezu", mówi Rip.
Oczy Spina są szeroko otwarte.
Trent po prostu stoi i mówi coś w stylu "Zajebiste".
Rip dźga chłopaka butem w brzuch. "Na pewno jest nieżywy?"
"A co, rusza się?", śmieje się Ross.
"Chryste, człowieku. Gdzie to znalazłeś?", pyta Spin.
"Słowo się roznosi".
Nie mogę spuścić wzroku z martwego chłopca. Nad głową, wokół żarówki,
która wisi nad nim i oświetla to miejsce, latają ćmy. Spin klęka i z powagą przygląda
się twarzy chłopca. Trent zaczyna się śmiać i zapala jointa. Ross oparł się o
ścianę, pali papierosa, następnie częstuje mnie jednym. Kręcę głową i zapalam
własnego, ale ręka drży mi tak, że go wypuszczam.
"Popatrzcie, nie ma skarpetek", mówi Trent.
Stoimy tam jeszcze przez chwilę. W uliczce powiał wiatr. Z Melrose dolatują
odgłosy ulicy.
"Poczekajcie chłopaki", mówi Spin. "Chyba znam tego kolesia".
"Pieprzysz", śmieje się Rip.
"Człowieku, jesteś pierdolnięty", mówi Trent podając mi jointa.
Zaciągam się i oddaję go Trentowi i zastanawiam się, co by się stało,
gdyby chłopak miał otwarte oczy.
"Wynośmy się stąd", mówi Ross.
"Poczekajcie", Rip pokazuje mu, żeby został, po czym wkłada papierosa
w usta chłopaka. Stoimy tam jeszcze z pięć minut. Potem Spin wstaje, kiwa głową
i mówi: "Człowieku, potrzebuję papierosa"
Rip wstaje, chwyta mnie za rękę i mówi do mnie i do Trenta: "Słuchajcie,
wy dwaj, musicie pojechać do mnie".
"Dlaczego?", pytam.
"Mam w domu coś takiego, że odpadniecie".
Trent śmieje się, wiedząc czego się spodziewać, i wszyscy wychodzimy z
uliczki.

Słońce przebija się przez chmury i chłopiec z psami siedzący obok Trenta
zaczyna z nami rozmawiać. Wydaje mi się, że chłopiec jest także modelem i
próbuje wejść do branży filmowej, tak jak Trent. Ale jedyną rzeczą, k t ó r ą m u j e g o
agent załatwił, jest reklama Carl's Jr.
"Hej, Trent, zaczęło się, stary", chłopiec krzyczy do nas z wnętrza domu.
Trent klepie mnie po ramieniu, mruga okiem i mówi, że muszę coś zobaczyć.
Kiwa na Blaira i Daniela żeby też poszli. Wchodzi do domu i przechodzi korytarzem
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do czegoś, co wydaje mi się główną sypialnią, i jest tam już dziesięcioletni chłopiec.
Razem z nami czterema i z dwoma psami, które poszły za nami do środka.
Wszyscy patrzą do góry na duży ekran telewizyjny. I ja patrzę na ekran.
Jest tam młoda dziewczyna, rozebrana, ma może z piętnaście lat, jej ręce
są razem związane nad głową, a jej nogi w rozkroku. Obie stopy przywiązane są
do nóg łóżka. Leży na czymś, co wygląda jak gazeta. Film jest czarno-biały,
trzeszczący i trudno powiedzieć, na czym ona właściwie leży, ale wygląda to jak
g a z e t a . K a m e r a robi szybkie p r z e j ś c i e n a m ł o d e g o , c h u d e g o , g o ł e g o ,
przerażonego chłopaka, szesnasto-, może siedemnastolatka, który zostaje
wepchnięty do pokoju przez grubego Murzyna, który też jest goły i ma wielkiego
twardziela. Chłopiec gapi się w kamerę przez krępująco długi czas, jest
spanikowany, panika wypisana jest na jego twarzy. Murzyn wiąże chłopaka na
podłodze - nie wiem, co robi w tle stojąca w rogu pokoju piła łańcuchowa - i
uprawia z nim seks, potem odbywa stosunek z dziewczyną, a później znika z
ekranu. Kiedy wraca, niesie ze sobą pakunek. Wygląda jak pudełko na narzędzia,
przez chwilę jestem skonsternowany, Blair wychodzi z pokoju. Murzyn wyjmuje
tymczasem szpikulec do kruszenia lodu i coś, co wygląda jak wieszak, pudełko
gwoździ, a później cienki długi nóż. Podchodzi do dziewczyny, Daniel uśmiecha
się i szturcha mnie pod żebro. Wychodzę szybko, gdy Murzyn próbuje wcisnąć
gwóźdź w szyję dziewczyny.
Siedzę w słońcu i palę papierosa, próbując się uspokoić, ale ktoś podkręcił
dźwięk. Siedząc na tarasie słyszę fale, skrzeczące mewy, s z m e r kabli
telefonicznych, czuję jak prażą mnie promienie słoneczne, słucham szumu drzew,
przez które przechodzi ciepły wiatr i krzyku młodej dziewczyny dochodzącego z
głównej sypialni. Trent wychodzi z powrotem na zewnątrz dwadzieścia, może
trzydzieści minut później, kiedy krzyki i skomlenia chłopca i dziewczynki ustają.
Widzę, że mu stoi. Poprawia go i siada koło mnie.
"Facet zapłacił piętnaście tysięcy za to".
Dwóch chłopców, którzy bawili się w Ms. PacMana, wychodzi na taras z
drinkami i jeden z nich mówi Trentowi, że jemu się zdaje, że to nie jest realne,
chociaż scena z piłą łańcuchową była bardzo intensywna.
"Założę się, że to jest prawdziwe", mówi Trent z niepewnością.
Siadam z powrotem na krześle i patrzę na Blaira spacerującego nad
brzegiem.
"Ech, myślę, że to jest zbyt prawdziwe", mówi drugi chłopiec, rozluźniając
się w basenie. "To musiało być naprawdę".
"Tak?", pyta Trent z nadzieją.
"No bo jak można udawać kastrację? Oni obcinają facetowi jaja, naprawdę
bardzo wolno. Tego nie da się oszukać", mówi chłopiec.
Trent kiwa głową i myśli o tym przez chwilę, Daniel wychodzi, uśmiechnięty,
czerwony na twarzy, a ja siedzę w słońcu.
***
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Kiedy byłem w Los Angeles, usłyszałem piosenkę wykonywaną przez
miejscowy band. Piosenka nazywała się "Los Angeles", a jej słowa i i wrażenia,
jakie we mnie wywołała, były tak surowe i gorzkie, że dźwięczała mi w głowie
przez wiele dni. Wrażenia, dowiedziałem się później, były osobiste i nikt, kogo
znam, ich nie podzielał. Wrażenia, jakie odniosłem, dotyczyły ludzi oszalałych od
życia w mieście. Wrażenia o rodzicach, którzy są tak głodni i niespełnieni, że
zjadają własne dzieci. Wrażenia o ludziach, nastolatkach w moim w i e k u ,
spoglądających w górę z poziomu asfaltu i oślepionych przez słońce. Te wrażenia
pozostały we mnie nawet po wyjeździe z miasta. Wrażenia tak brutalne i złośliwe,
że wydawały mi się jedynym punktem odniesienia na długo potem. Po tym jak
wyjechałem.
Bret Easłon Ellis
tłum. Adam Alec Brzoza
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IMPRIMATUR
PIOTR GIEDROWICZ

AMERICAN PSYCHO: AMOK I PREMEDYTACJA
Ktokolwiek bierze miecz, zginie od miecza. A ktokolwiek nie bierze
(albo go z rąk wypuszcza), zginie na krzyżu.
*

Naprawdę musieliśmy popełnić zbrodnie, które ściągnęły na nas przekleństwo,
bo straciliśmy całą poezję wszechświata.
SIMONE WEIL
"American Psycho" Breta Eastona Ellisa nie jest książką dla grzecznych
dziewczynek. Zresztą grzeczne dziewczynki łatwiej spotkać w baśniach Andersena
niż na jawie. Patrick Bateman, bohater powieści, nie przechodzi demonicznej
inicjacji, nie sprzedaje duszy diabłu. Bateman to, co najwyżej, filmowy Batman a
rebours, dla którego nie istnieje ani sacrum, ani profanum. Psychopatyczna
osobowość narratora "American Psycho" ukształtowana została przez atmosferę
czasów, w jakich przyszło mu nie tyle żyć, co "funkcjonować": epoki infantylnych
talk-show eksponujących banalne lub peryferyjne "tematy", epoki oszałamiających
przepychem sklepowych wystaw, powierzchownych "kontaktów" z innymi ludźmi.
Potworny "sex-appeal" Patricka Batemana polega jednak na tym, że jako
jedyny w świecie powieści, kręgu nowojorskiej finansowej elity, dostrzega absurd
"życia na niby" wśród marionetek, m a n e k i n ó w i przemysłowych atrap. Z
nietzscheańskiej wyżyny sekretu swych zbrodni obserwuje ludzkie mrowisko:
kurwy, złodziei, "politycznie poprawnych", głupców, degeneratów. Ponury fatalizm
kieruje jego działaniem stanowiącym łańcuch zbrodni z przerwami na ćwiczenia
w siłowni, solarium, manicure, wizyty w wypożyczalni filmów video, a przede
wszystkim obowiązkowe kolacje w gronie "przyjaciół", których twarze i nazwiska
mylą się jemu, tak jak inni nie zawsze kojarzą jego samego - niegroźnego dupka
dla jednych, chłopaka z sąsiedztwa dla drugich. Fatalne w życiu Batemana jest
to, że odczuwa "nieznośną lekkość bytu"; raczej czuje niż rozumie, że wyzuta z
metafizyki rzeczywistość przypomina animowany film, komputerową grę. Żeby
wyrwać się z błędnego koła nudy - zabija. Raz tylko zdaje się żałować swego
postępowania: kiedy zarzyna w ZOO pięcioletniego chłopca. Bo Patrick Bateman
ma trochę "serca". Wpada w melancholijny nastrój, gdy spaceruje ulicami Nowego
Jorku słuchając "Kanonu" Pachelbela, wzrusza się niegroźnie obserwując
śmiertelnie zakochaną w nim sekretarkę, która "tak bardzo się stara". Bateman
jest elegancki i wyrafinowany. W kwestiach mody to prawdziwy arbiter elegantiae.
Patrick Bateman jest smakoszem, wygląda świetnie, chociaż często fatalnie się
czuje. Swój image zimnego a b s o l w e n t a Harwardu i r e p r e z e n t a c y j n e g o ,
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kulturalnego mena podtrzymywać może tylko dzięki kolejnym zbrodniom - źródle
jedynej satysfakcji i relaksującego sportu. Bateman jest wampirem. Złośliwym
wampirem, który nuża się we krwi większości swych ofiar. "Oszczędza" żebrakadegenerata, poprzestając na wyłupieniu mu oczu - po to, by jeszcze bardziej
cierpiał w swej beznadziejnej wegetacji.
"American Psycho" Breta Eastona Ellisa jest powieścią, która ma swoją
historię i najprawdopodobniej znajdzie swoje miejsce w kanonie światowej
literatury. Książka miała kłopoty z ukazaniem się w druku, ponieważ amerykańskie
feministki oburzyły się, że ofiarami powieściowego bohatera są głównie kobiety.
Czy aby na pewno chodziło tylko o to?
Zacznijmy od banalnego stwierdzenia, że taką mamy powieściową fikcję,
jaką mamy społeczną rzeczywistość - i literatura w większym lub mniejszym
stopniu odzwierciedla stan świadomości współczesnych. Z kart powieści Ellisa
tchnie atmosfera zagubienia i beznadziei. Postmodernistyczne żarty przestały
bawić, społeczne konwencje załamały się, nic już nie organizuje ludzkiej
egzystencji, nawet w Godota nikt już nie wierzy i nikt na niego nie czeka.
A miało być wspaniale: przyjęcie reguły Asasynów: "Nic nie jest prawdziwe
- wszystko jest dozwolone" miało zagwarantować ludzkości maksimum wolności,
zabawę po pachy, swobodę artystycznej ekspresji i nowe "przewartościowane"
intelektualnie i moralnie kreacje.
Skończyło się gorzej niż w najbardziej ponurej utopii. W "Nowym
wspaniałym świecie" Huxley opisał świetnie zorganizowaną, a u t o r y t a r n ą
społeczność, gdzie nie ma miejsca na wrażliwość i piękno. Ellis dopowiedział, do
czego doprowadza realizacja atrakcyjnego na pozór modelu kulturowego, w którym
wszystko jest względne - do chaosu, alienacji i zbrodni.
L u d z i o m - k o n s u m e n t o m t r u d n o s p o j r z e ć t a k i e j p r a w d z i e w oczy.
Okrucieństwo tej książki polega na tym, że opisuje patologię bez eufemizmów i
metafor, nie ma tu miejsca na pseudopoezję, na rozmywanie "tak" i "nie".
Hiperrealizm i dosłowność niektórych opisów zawiodły "pomysłowych" krytyków
Ellisa na bezdroża ślepej interpretacji: istnieje na przykład teoria, że bohater
"American Psycho" nie dokonuje swych zbrodni na jawie, ale roi je sobie w chorej
wyobraźni. Jeżeli zrezygnujemy z dosłownego rozumienia tekstu Breta Eastona
i odrzucimy psychologiczną prawdę o Patricku Batemanie na rzecz swobodnego
dyskursu z jego "racjami", to przy założeniu, że majaczyć można o wszystkim - w
ślad za współczesnymi sofistami - uspokoimy sumienia.
Ale powieść Ellisa to nie wydumana fikcja w fikcji, to raczej wykrzyczana
prawda o mentalnych, obyczajowych i estecznych tendencjach naszej epoki.
Lew S z e s t o w w p r z e d m o w i e do "Filozofii t r a g e d i i " z a u w a ż a , że
psychologiczne komplikacje pojawiły się w literaturze wraz z "Bohaterem naszych
czasów" Lermontowa. Ta powieść potomka szkockich arystokratów była - jak na
standardy pierwszej połowy XIX wieku - killerem. Pieczorin, tytułowa postać
książki, jest zbuntowanym człowiekiem establishmentu - odważny, bogaty i nawet
szlachetny, potrafi być jednak ekstremalnie bezwzględny. Żyje jak chce i niczego
nie żałuje. Wszyscy przeciwnicy Pieczorina z takich czy innych względów są
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antypatyczni, jednak przedstawienie w powieści bohatera, który nie znajduje
miłosierdzia dla swoich bliźnich było poważnym wstrząsem w historii pisarstwa
pozostającego w orbicie chrześcijańskiej kultury.
Nietzscheański Zaratustra narodzony u schyłku XIX stulecia to już Nowy
Człowiek, osobisty wróg Boga, a jego uczniowie-to "poznający". Stąd już bardzo
blisko do gnozy i panującej współcześnie atmosfery intelektualnej i moralnej.
Wystarczy zacytować dwa fragmenty monumentalnej pracy Allana Blooma
"Amerykanki umysł się zamyka", by zdefiniować zarówno charakter epoki w jakiej
"funkcjonuje" Bateman, jak też jego osobistą sytuację: "[Gdy Nietzsche powiedział,
że Bóg nie żyje - przyp. aut.] Pojęcie dobra i zła objawiło się po raz pierwszy pod
postacią wartości i przybrało tysiąc i jeden kształtów, z których żaden nie był
lepszy od drugiego ani z racjonalnego, ani z obiektywnego punktu widzenia.
Wywodząca się z religii zbawienna iluzja dobra i zła rozwiała się ostatecznie".
Tak w i ę c : " A m e r y k a ń s k i n i h i l i z m j e s t n a s t r o j e m , n a s t r o j e m p o n u r y m ,
nieuchwytnym zaniepokojeniem. Jest nihilizmem pozbawionym głębi. Nihilizm
objawia się nie tyle brakiem silnych przekonań, ile bezładem instynktów i
namiętności".
Kiedy do moralnego relatywizmu dojdzie zamiłowanie do gnozy pojawiają
się w konsekwencji opinie, że umysł kreatywny stoi "poza dobrem i złem". Każdy
eksperyment, nowe doświadczenie, także zabijanie, staje się źródłem wiedzy.
Grzech pierworodny wygląda na niewinny wybryk w porównaniu z występkiem
wieńczącym definitywne zerwanie z Bogiem.
Ale Patrick Bateman mimo niewątpliwej inteligencji "nie filozofuje", jest
produktem epoki, w której wszystko uchodzi płazem, bo "nikt nie chce mieć
kłopotów". Amerykański świr nie ma żadnych etycznych hamulców, ale ta "pełnia
życia" również dla niego staje się zabójcza: jest "przedragowany" kokainą i krwią,
jest psychicznie zmęczony. Jakie moralne lub społeczne tabu może jeszcze
obalić?
Wszak to duszną atmosferę "szczenięcych lat" Batemana opisał Bret
Easton Ellis w swej poprzedniej bestsellerowej powieści "Less than zero", w której
na egzystencję nastolatków z "dobrych domów" składa się wyłącznie brutalny,
bezrefleksyjny seks i chorobliwa ekscytacja wszystkim, co kiedyś gorszyło,
przerażało lub budziło respekt. A Patrick Bateman nie jest już nastolatkiem, ma
27 lat.
Być może ktoś przeczytał "American Psycho" dla "smaczków", dla opisu
sposobów zabijania, jakie Bateman stosował. Warto jednak sobie uzmysłowić,
że ZABIJAŁ. Nie oszukujmy się - takie powieści nie mają happy endu, nawet
gdyby takowy miał pozostawać w domyśle.
Bateman nie nawróci się, nie zostanie zresocjalizowany, nie poleci na
Księżyc. Logicznym, niedopowiedzianym, choć sygnalizowanym zakończeniem
powieści Ellisa jest samobójstwo głównego bohatera. Bohatera naszych czasów,
który istnieje w świecie bez miłości, w świecie koszmaru i absurdu.
Piotr

Giedrowicz

Bret Easton Ellis: "American Psycho", SAWW, Poznań 1994
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MICHAŁ KLIZMA

NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ ZABIJANIA
"Epoka nasza czyli zgon,
Ogromna Die Likwidation"
Czesław Miłosz "Traktat moralny"
1.
Film o Auschwitz. Główni bohaterowie to budzący sympatię widza
esesmani. Ubrani w eleganckie czarne mundury, lecz noszący je z niedbałym
wdziękiem, posiadający urodę hollywoodzkich amantów lub diorowskich modelek
(są między nimi piękne szczupłe blond esesmanki) p r ó b u j ą erotycznymi
uniesieniami zagłuszyć zżerającą ich nudę egzystencji. Między stosunkami
seksualnymi w wymyślnych pozycjach i rozmowami na temat bezsensu istnienia
- niedbale, jakby od niechcenia, choć z wyrafinowanym (to rys profesjonalizmu)
okrucieństwem - mordują setki wynędzniałych więźniów w odartych pasiakach.
Kiedy pustka bytu zadręcza ich w szczególny sposób, urządzają zawody w jak
najbardziej pomysłowym i bolesnym zadawaniu śmierci więźniom. Kamera z
drobiazgowością anatomopatologa śledzić będzie każdy szczegół ich zabawy,
podobnie jak nie pominie żadnego detalu w wystylizowanych na komediowe gagi
eksperymentach doktora Mengele. Żadnej z ofiar pokazanych w filmie widz nie
pozna bliżej, wszystkie będątylko bezimiennymi figurami pojawiającymi się jedynie
na stracenie. Zresztą ich los nie jest ważny. Widz przejęty ma być egzystencjalnymi
niepokojami naszych niebieskookich nordyckich bohaterów; to oni są postaciami
tragicznymi, to ich problemy są prawdziwe, z nimi należy się identyfikować, po
ich stronie ma być nasza sympatia.
Gdyby taki film został nakręcony, wywołałby - i słusznie - falę protestów
na całym świecie. A przecież tego typu filmy powstają dziś i nie wywołują skandali.
Są chwalone, nagradzane i masowo oglądane. "Milczenie owiec", "Pulp fiction",
"Urodzeni mordercy", "Siedem" - to tytuły z ostatnich kilku lat... Jest truizmem
twierdzenie, że w każdym filmie musi być bohater, z którym widz będzie się
utożsamiał. Te obrazy skonstruowane są tak, aby sympatia widza była po stronie
wyjątkowo okrutnych morderców, dla których zabijanie jest namiętnością, a
zarazem misją. Każdy kolejny film jest zresztą mocniejszy (czytaj: bardziej
perwersyjny) od poprzedniego. Eskalacja przemocy nasila się.
Jeśli zrezygnujemy z ciasnego, nacjonalistycznego punktu widzenia, że
ocena czyjejś śmierci zależy od jego narodowości, a spojrzymy na sprawę z
perspektywy ogólnoludzkiej i uniwersalnej, to przyznać musimy, że nie ma różnicy
między wymienionymi wyżej filmami, a wyimaginowanym na początku obrazem
0 Auschwitz, tak jak nie ma różnicy między śmierciąjednego niewinnego człowieka
a śmiercią drugiego. I w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia z
konstruowaniem takiego obrazu mordercy, który wzbudzać ma sympatię widza.
Nie jest to jednak zwykły morderca. Zabijanie jest jego pasją i misją, namiętnością
1 światopoglądem. Reżyser robi wszystko, byśmy tego człowieka polubili.
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2.
Zawsze zastanawiała mnie osoba zabita przypadkowo. Oto nasz dzielny
morderca wychodzi na ulicę i strzela do pierwszej z brzegu osoby. Kamera śledzi
dalej naszego bohatera, towarzyszy j e g o kolejnym z a b ó j s t w o m i innym
dramatycznym wydarzeniom, ale trupem leżącym na trotuarze nikt już się nie
zajmuje. On zrobił już swoje: dał się zabić.
Zawsze zastanawiało mnie: o czym myślał rano kiedy wychodził z domu?
Czy kochał kogoś? Kto na niego czekał? Jakie miał plany? Jaki niepowtarzalny
kosmos nosił w sobie? Jaki kosmos uśmiercono?
3.
W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono swego czasu eksperyment
psychologiczny. Zaproszono do gabinetu kilkadziesiąt osób, ale wcześniej, po
drodze zaaranżowano jakąś bójkę uliczną, podczas której silniejszy maltretował
słabszego. Każdy, kto szedł na badanie, był mimowolnym świadkiem całego
zdarzenia, nie wiedząc, że bójka jest częścią eksperymentu. W gabinecie
pokazywano mu 25 zdjęć portretowych, wśród których znajdowała się fotografia
osoby bitej kilka minut wcześniej na ulicy. Regułą było, że wszelkie najgorsze
skojarzenia i antypatie dotyczyły właśnie maltretowanej ofiary.
Być może tym tłumaczyć wielki sukces, jaki w 1986 r. odniosła piosenka
austriackiego piosenkarza rockowego Falco "Jeanny". Śpiewał on w tonie
pochwalnym o tym, jak uwiódł, zgwałcił, a następnie zamordował dziewiętnastoletnią
dziewczynę. Przez wiele tygodni piosenka była puszczana w niemieckojęzycznych
rozgłośniach radiowych średnio 71 razy w tygodniu, a płyta z jej nagraniem
sprzedała się w nakładzie siedmiu milionów egzemplarzy. Falco stał się idolem.
4.
Skąd te uprzedzenia do bezbronnych? Kierkegaard wyróżnia trzy wymiary
przejawiania się c z ł o w i e c z e ń s t w a (od najbardziej p o w i e r z c h o w n e g o do
najgłębszego): estetyczny, etyczny i religijny. Nakazem i obowiązkiem religii
chrześcijańskiej jest solidarność z bezbronnymi. Etyka świecka, której przykładem
może być chociażby system moralny Kanta, również nakazuje wstawiać się za
słabszymi. Jedynym sojusznikiem naszych bohaterów - po odrzuceniu przez nich
religii i etyki - pozostaje estetyka. Nic więc dziwnego, że tak mocno jąeksponują:
jest przecież jedynym alibi ich człowieczeństwa. Esesmani z upodobaniem i
znawstwem słuchają muzyki Wagnera, z wdziękiem tańczą walca, na wyrywki
cytują Goethego. Reżyser zadbał o ich uduchowione twarze, modne fryzury i
schludne mundury. Jak na ich tle mogli wyglądać więźniowie, wiemy ze zdjęć
a r c h i w a l n y c h . F i l m o w i m o r d e r c y lat 90. j e ż d ż ą n a j n o w o c z e ś n i e j s z y m i
samochodami, noszą najmodniejsze ubrania, słuchają muzyki ze szczytów list
przebojów. Ich ofiary są bezbarwne i niepozorne. Jeśli zaś posiadają jakieś cechy
charakterystyczne, to najczęściej wyolbrzymione do rozmiarów karykaturalnych.
U estety taka ofiara wywołuje obojętność lub, co najwyżej, złośliwy uśmieszek.
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5.
Tym, którzy uważają, że sympatia dla morderców i obojętność dla ofiar to
wymysł przewrażliwionego recenzenta, warto przypomnieć wydarzenie sprzed
dwóch lat. Kiedy rozpoczął się proces "wampira z Florencji" F r a n c e s c o
Paccianiego, o s k a r ż o n e g o o w i e l o k r o t n e z a b ó j s t w a na tle s e k s u a l n y m ,
otrzymywać zaczął z całych Włoch tysiące listów z wyrazami sympatii, uznania i
szacunku. "Jest pan moim najlepszym i największym przyjacielem - zwierzał się
trzynastoletni Matteo. - Bardzo interesuje mnie pana życie, tak ciężkie,
nieszczęśliwe i pełne poświęcenia". Pełne poświęcenie Paccianiego polegało na
tym, że najpierw zamordował swojego kolegę, następnie zgwałcił swoje dwie
córki, a w końcu zabił szesnaście osób bestialsko masakrując ich ciała. Nie
przeszkadzało to jego wielbicielom pisać: "Jesteś wspaniałym mężczyzną.
Chciałabym się nauczyć od ciebie prostoty języka i dobroci duszy. Pamiętaj, że
nie jesteś sam". Producent, który wypuścił na rynek koszulki z podobizną mordercy
i podpisem "I love Pacciani", stał się bogaty.
Współczesny świat wielbi ludzi sukcesu. Sukces stał się celem, który należy
osiągnąć za każdą cenę. "Dziś bezwzględną, zimną metaforą zwycięstwa jest
morderstwo. Mord jest wygraną" - te refleksje na łamach "Ex Librisu" notuje
Krystyna Prendowska, pisząc o kolejnym filmie, który wszedł na nasze ekrany:
"Desperado" Roberto Rodrigueza.
6.
Czy można porównywać to, co się dzieje dzisiaj, do czasów II wojny
światowej? Znany publicysta żydowski Ephraim Buchwald nie ma wątpliwości.
W tekście zatytułowanym "Holocaust zabija amerykańskich Żydów" na łamach
"Los Angeles Times" twierdzi on, że jeśli jego rodacy nie powstrzymają rosnącej
fali aborcji, to "cichy holocaust osiągnie swoje cele, Hitler osiągnie ostentacyjne
zwycięstwo". Także diagnoza Jana Pawła II na temat czasów współczesnych,
zawarta w jednoznacznym określeniu "cywilizacja śmierci", przywodzi na myśl
czasy systematycznej zagłady. Ernst Junger twierdzi, że nieodłącznym elementem
natury człowieka jest agresja; rzecz w tym, że niegdyś przejawiała się ona w
honorowej, rycerskiej walce, gdzie obie strony miały równe szanse, dziś natomiast
- w masowym rżnięciu nienarodzonych, taśmowym mordowaniu bezbronnych.
Obojętność lub pogarda dla bezbronnego człowieka, którego się morduje,
jest taka sama w przypadku ofiar aborcji, jak też filmowych ofiar Hannibala Lectera
czy rzeczywistych Francesco Paccianiego.
7.
W diecezji mediolańskiej działa ponad tysiąc kin parafialnych. Kanclerz
tamtejszej kurii wysłał do kierowników tych kin zalecenie, by swoim parafianom
prezentowali "Pulp fiction". Jego z d a n i e m film ten z n a k o m i c i e obrazuje
konsekwencje, do jakich prowadzi "cywilizacja śmierci". Owocami cywilizacji, z
której wygnano Boga, są: chaos, absurd, pustka i śmierć.
Przy całym zrozumieniu dla intencji kanclerza pozostają jednak pewne
wątpliwości. Człowiek jest osobowością mimetyczną, zapamiętującą. Wchłaniamy
w siebie nawet to, czego nasza świadomość nie jest w stanie skontrolować, co
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udowodniły choćby badania nad technikami podprogowymi. Do pewnego filmu
wmontowano pojedyncze kadry z obrazem mieszkalnego pokoju. Podczas
projekcji wzrok ludzki nie był w stanie tych kadrów zarejestrować, gdyż pojawiały
się i znikały zbyt szybko. Żaden z widzów nie domyślił się nawet ich obecności.
Po seansie poddano widzów hipnozie. Co się okazało? Otóż podczas hipnozy
potrafili oni dokładnie odtworzyć obraz pokoju, którego nie mogli widzieć, łącznie
z najdrobniejszymi detalami, takimi jak kolor wazonu czy usytuowanie lampy nad
kanapą. Obraz wrył się w ich podświadomość. Skąd wiemy, co się w nas wryje
po obejrzeniu takiego filmu, jak "Urodzeni mordercy", który realizowany jest
metodą videoclipową, bardzo silnie oddziaływającą na podświadomość?
8.
Dziś organizatorami zbiorowej wyobraźni nie są wieszczowie narodowi,
lecz środki masowego przekazu. Wytwarzany przez nie obraz świata coraz
częściej zastępuje nam własne spojrzenie. Fikcja miesza się tu i myli z
rzeczywistością.
We Francji trzech nastolatków wyszło z bronią na ulicę i zaczęło strzelać
do przechodniów. Zatrzymani przez policję odpowiadali cytatami Mike'a i Mallory
Knoxówz ich ulubionego filmu - "Urodzeni mordercy". Kiedy w kwietniu tego roku
w Port Arthur na Tasmanii szaleniec zaczął strzelać do przechodniów, wielu nie
chowało się, lecz szło dalej obojętnie. "Myśleliśmy, że kręcą film" - wyjaśnił potem
jeden z nich.
9.
Przekaz chrześcijański jest jednoznaczny: "zło dobrem zwyciężaj". W filmie
"Siedem" dla zła nie ma alternatywy. Jest ono tak wszechobecne, że nawet
walcząc ze złem musisz sam czynić zło. Nie chodzi tu o sam fakt pozbawienia
mordercy życia, gdyż kara śmierci za popełnione zbrodnie czy też zabicie kogoś
w obronie koniecznej sytuują się w granicach sprawiedliwości. Chodzi o dokonanie
morderstwa z zemsty, nienawiści, pod wpływem gniewu. Zabójca sam prowokuje
takie morderstwo na sobie - najpierw zabija będącą w ciąży żonę policjanta, który
go tropi, a następnie posyła mu paczkę z jej odciętą głową i sam oddaje się w
jego ręce. Chociaż ginie zabity przez sfrustrowanego stróża porządku, osiąga
zamierzone przez siebie zwycięstwo: pokazuje, że w walce ze złem skuteczne
może być tylko zło. W takim świecie dla dobra nie ma miejsca. To świat bez łaski,
miłosierdzia i możliwości zbawienia.
10.
Dla filmowych morderców lat 90. uśmiercanie bliźnich jest swego rodzaju
misją. Istotą misyjności jest krzewienie wiary. Bohater filmu "Siedem" robi
wszystko, aby jego śmierć była jednocześnie narodzinami nowego mordercy. Z
kolei Mike Knox w finałowej scenie filmu Stone'a mówi, że po nim takich jak on
przyjdą tysiące. Przyszłość należy do nich - do "urodzonych morderców".
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Możemy sobie spekulować, jaki jest rzeczywisty wpływ m e d i ó w na
świadomość odbiorców. Tymczasem liczba masowych morderstw dokonywanych
na całym świecie przez uzbrojonych szaleńców, strzelających do przypadkowych
ludzi na ulicach lub do dzieci w szkołach - rośnie l a w i n o w o . W t e m p i e
geometrycznym, nie arytmetycznym.
Michał

Klizma

"Milczenie owiec ", reż. Jonathan Demme, USA 1994
"Pulp Ficlion", reż. Quentin Tarantino, USA 1994
"Urodzeni mordercy", reż. Olivier Stone, USA 1994
"Siedem", reż. davidFincher, USA 1996

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

SZAMANKA
" (...) Pewnego dnia przybyło tam dwu oszustów, podali się za tkaczy i
powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie sobie tylko można
wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale także szaty
uszyte z tej tkaniny miały cudnowną własność: były niewidzialne dla każdego,
kto nie nadawał się do swego urzędu albo też był zupełnie głupi (...) Wszyscy
ludzie w mieście mówili o wspaniałej tkaninie. (...) - O tak, to jest bardzo piękne powiedział cesarz - raczę to bardzo pochwalić! - kiwnął głową z zadowoleniem i
zaczął oglądać puste krosna (...) Cały orszak, który otaczał cesarza, patrzał i
patrzał, ale także nic nie widział, wszyscy jednak mówili tak, jak cesarz: - Tak, to
jest bardzo piękne. I radzili monarsze, aby szaty z tego nowego wspaniałego
materiału włożył po raz pierwszy na wielką procesję, która miała wkrótce się
odbyć. - Magnifique, zachwycające, excellent! - powtarzał jeden za drugim, i
wszyscy byli niezwykle radzi. (...) I t a k oto kroczył cesarz w procesji pod
wspaniałym baldachimem, a wszyscy ludzie na ulicy i w oknach mówili: - Boże,
jakież te nowe szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren, jaki świetny krój.
(...) Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie".
"Szamanka" reż. Andrzej Żuławski, scen. Manuela Gretkowska, Polska 1996
Niniejszy cytat pochodzi z bajki "Nowe szaty cesarza", tłum.Stefania Beylin, w:
H.Ch.Andersen "Baśnie", tom I, PIW, Warszawa 1977
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PIOTR" Z A R E M B A

WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ

Na początku były "Psy" Władysława Pasikowskiego, bodaj pierwszy film
polski po 1989 roku, który odniósł kasowy sukces. Większość widzów waliła na
niego drzwiami i oknami, bo był zajmującą, sensacyjną historyjką, nawet
przesadnie krwawą jak na realia początku lat 90. Ale byli i tacy, którzy oczekiwali
po nim - zgodnie zresztą z reklamą - jakiegoś odbicia podskórnych zdarzeń i
zjawisk z pogranicza sensacji i polityki. Weryfikacja dawnej SB. Palenie teczek
dawnej SB. Echa dylematów lustracyjnych. Ludzie starego reżymu w nowym
państwie i nowym społeczeństwie.
I istotnie jakoś się tam te wątki pojawiły. Rozmieszczono je zresztą
nierównomiernie, jakby Pasikowski spłacił tematyczne zobowiązanie i gdzieś w
połowie filmu przestał nim sobie zawracać głowę. Ustąpiło ono miejsca żywiołowej
orgii kolorów, ruchów i kształtów - masakrowaniu człowieka powieszonego za
nogi, polewaniu innego benzyną w celu podpalenia, aż po finałowy mózg gorszego
z głównych bohaterów (Marka Kondrata), rozpryskujący się po ścianach
opuszczonej fabryki.
Byli wszakże tacy widzowie, którzy i po obejrzeniu całego filmu nie
zapomnieli, że warto zapytać Pasikowskiego także o ideologię. Jakkolwiek
wydumany, wykreowany na figurę z zachodnich filmów akcji, Franz Bogusława
Lindy był jednak dawnym esbekiem. To oczami jego i jego środowiska oglądamy
wydarzenia - i te pierwsze, quasi polityczne: rozpad dawnego MSW, niszczenie
śladów własnej działalności - i te późniejsze, kryminalne. Pasikowski i owszem,
różnicuje dawnych funkcjonariuszy. Pokrętna i częściowa obrona sprawiedliwości
przez Franza-Lindę, podwójna gra fałszywego przyjaciela-Kondrata, zatracenie
się w łotrostwie i zbrodni - postać grana przez Janusza Gajosa. Ale wszelkie
spory i wojny między nimi nie dotyczą przeszłości. Jest ona kwitowana mało
odkrywczą konkluzją Franza oglądającego resztki spalonych teczek konfidentów:
kiedyś rządzili czerwoni, dziś czarni.
O ile takie słowa odddają zapewne nie najgorzej stan świadomości
skądinąd niemniej baśniowego niż sam Franz, eksesbeckiego towarzystwa, o
tyle twórca "Psów" nie zrobił nic, aby w widowni zasiać choćby wątpliwość co do
cynicznej, a co gorsza faryzejskiej wymowy takiego rozumowania. W tym filmie
pytania o przeszłość, o wyjątkowość systemu nie tylko totalitarnego, ale i
narzuconego przez obcych, nie mogą mieć po prostu żadnego sensu. Franz jest
wart tyle, ile poradzi sobie w nowej, wilczej rzeczywistości. Filmowa gruba kreska
jest tak gruba, jak pałki gruchoczące nosy pomniejszym postaciom filmu.
W "politycznej" części filmu Pasikowskiego nie ma miejsca na racje ludzi
dawnej antypeerelowskiej opozycji. Są oni jedynie cherlawymi urzędnikami
nowego reżymu (zgodnie z definicją Franza równie dwuznacznego jak dawny),
nieskutecznymi członkami komisji parlamentarnej. I nie o tę cherlawość nawet
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chodzi, ona jest może i prawdziwa. A o to, że młodzi widzowie z oczywistych
powodów wybiorą zdrowo cynicznych, błaznujących, tęgo popijających chłopaków
z dawnej SB. Wybiorą, bo takie są prawidła tego typu filmów. Nawet jeśli to tylko
podwójny żart z publiczności, zrozumieją go raczej nieliczni. Dla ogółu ta wizja
pozostanie jednym z nielicznych filmowych obrazków przełomu dwóch epok starej i nowej. Tym łatwiejszym do przyswojenia, że p o k a z a n y m niejako
mimochodem, w iście amerykańskiej galopadzie strzelanin i mordobić. W nieco
podobny zresztą sposób wielu zachodnich filmowców odwróciło kompletnie
bieguny ludzkich emocji każąc oszołomionym tempem kinomanom dopingować
lub przynajmniej godzić się z najbardziej odrażającymi zbrodniami twardzieli, o
ile tylko swoje czyny umieją oni okrasić odpowiednia liczbą skeczów ( a z woli
tychże filmowców umieją, inaczej niż ich odrealnione ofiary i groteskowi stróże
prawa, którym zamyka się usta).
Tak właśnie Pasikowski zamknął usta tym, których śledzili niegdyś, a
czasem nękali Franz i jego koledzy. W jednej ze scenek nawet te szykany sobie
wspominają. Już już się zdaje, że złapaliśmy ich za rękę. Ale ...przecież wszystko
to gówno, takie przesłanie pada z ekranów i większość kinomanów oddycha z
ulgą, bo im podsunięto uniwersalny klucz do zrozumienia wszystkiego.
"Psy" wywołały pewną dyskusję. Elity wywodzące się z dawnej opozycji
zareagowały zaniepokojeniem, które wyraził m.in. Andrzej Wajda zbulwersowany
s c e n ą w y ś p i e w y w a n i a przez p i j a n y c h d a w n y c h f u n k c j o n a r i u s z y p i e ś n i
zbuntowanego Gdańska "Janek Wiśniewski padł". Sceną, a może bardziej jeszcze
rechotem widowni, też chyba zaprogramowanym przez Pasikowskiego, który jako
dobry rzemieślnik umie panować nad emocjami swojej publiczności. Żadnej
dyskusji nie wywołał natomiast sukces kasowy roku 1995 - "Młode wilki" Żamojdy.
Krytyka i elity w ogóle go nie dostrzegły, jak nie dostrzega się z reguły tego typu
filmów akcji.
Ż a m o j d ę łączy z P a s i k o w s k i m t o , że p o k a z u j e P o l s k ę j a k o kraj
rozpanoszonych gangsterów wspieranych przez skorumpowanych prokuratorów
i polityków oraz występnych biznesmenów. Obaj też k o n c e n t r u j ą się na
atrakcyjności takiego obrazu wystrzegając się raczej odpowiedzi na pytanie
"dlaczego?" (skądinąd w klasycznym filmie akcji takie pytania paść nie muszą)
W szczególności nie szukają tej odpowiedzi w najnowszej historii Polski. Dla
Pasikowskiego esbeckość zarówno niektórych gangsterów jak i ich tropicieli to
swoisty ornament, okazja do dodatkowej sensacji. Dla Żamojdy historia i polityka
w zasadzie nie istnieją. Możemy się tylko domyślać, jak zrobił pieniądze
przedsiębiorca grany przez Jana Nowickiego i jakie były mechanizmy kariery
prokuratora wojewódzkiego pomagającego mafii.
Kompletne odpolitycznienie "Młodych wilków" w przeciwieństwie do
powierzchownego upolitycznienia "Psów" to chyba po trosze miara jeszcze
nowszych czasów, w których młodzieży sprawami publicznymi się nie przeciąża,
bo jej one podobno nie obchodzą. Z drugiej strony może należy to odpolitycznienie
błogosławić, skoro Żamojda nie próbuje wyjaśnić postępowania parającej się
przestępczością młodzieży na przykład autorytaryzmem zakłamanych
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solidarnościowych etosowców nie mówiąc już o panoszącym się klerze. A takie
jest przecież, sądząc co prawda raczej z wypowiedzi niż z filmów, wyznanie wiary
znacznej części naszych artystów.
Zarazem "Młode wilki" oznaczały krok naprzód, jeśli idzie o poszukiwanie
i kreowanie bohatera dla młodego widza. W "Psach" bohaterami byli twardzi
trzydziestoparolatkowie, oglądani niejako z zewnątrz jak wszyscy "nadludzie" lub
"półnadludzie" z wartkich kryminałów. Nawet jeśli odzywki i grymasy Lindy stały
się dla kogoś wzorcem, trudno mówić o wzorcu pokoleniowym. Żamojda zrobił
natomiast film o młodych dla młodych. Specjaliści od superśmiałych skoków
(chwilami wręcz nazbyt śmiałych nawet jak na rok 1995) i koszenia superdużych
pieniędzy nie są co prawda chyba typowymi szczecińskimi maturzystami, co zdaje
się sugerować wstyd jednej z głównych postaci, klasowego prymusa, że jeszcze
nie stał się taki jak oni. Niemniej nawet trochę zbyt egzotyczni, pozostają polskimi
19-latkami z ich charakterystycznym stylem bycia, gestami, poczuciem humoru.
To chyba największa tajemnica sukcesu Żamojdy.
Na skutki nie trzeba długo czekać. Teoretycznie morał filmu miał być taki,
że eksperymenty z łatwą forsą popłacają tylko do czasu. Młodzi mimo całej swojej
nonszalancji z j a k ą w y r y w a j ą własne kąski z życia bawiąc się b r o n i ą i
komórkowcami, okazują się tylko pionkami w brudnej grze większych i dużo
bezwzględniejszych potęg. Większość płaci za to śmiercią, a najmniej winny, bo
zaplątany najpóźniej prymus wychodzi ze zdarzeń mocno poobijany psychicznie.
A jednak... Atrakcyjność i malowniczość ich choćby nawet krótkiego życia,
jak zresztą i ich samych, łącznie z prymusem, zdaje się być dla młodej publiczności
znacznie istotniejsza niż ponure barwy morału. Nieprzypadkowo, bohaterowie
filmu (i grający ich aktorzy, rzecz nie do rozdzielenia) stali się i to bez większego
udziału mediów, idolami. W największym stopniu dotyczy to postaci niejakiego
Cichego, rozrabiaki o gołębim sercu, który ze zniewalającym w d z i ę k i e m
kolekcjonuje pieniądze i erotyczne sukcesy. I który będąc wyznawcą czystej wody
hedonizmu, staje się nie tylko ideolem, ale i ideologiem nowej epoki.
Unicestwienie Cichego przestaje być w tej sytuacji nauczką. Staje się w
najlepszym razie smutnym incydentem, w najgorszym heroiczną pointą, jak śmierć
Janosika. Nieprzypadkowo Żamojda chce kręcić dalszy ciąg "Młodych wilków".
0 ile pamiętam, zwłok Cichego nie odnaleziono. Będzie więc chyba możliwe
jego wskrzeszenie.
"Gier ulicznych" Andrzeja Krauze premiery roku 1996, z całą pewnością
nie nakręcono dla kreowania idoli, ani w stylu Franza, ani w stylu Cichego.
Najprostszy powód powstania tego filmu to chęć podzielenia się z publicznością
kawałkiem prawdy. Dziennikarz dawnego "Życia Warszawy" Jerzy Morawski
(współscenarzysta filmu) poświęcił kilka lat na mozolne zbieranie okruchów, które
miały złożyć się na prawdę o śmierci Stanisława Pyjasa, współpracownika KOR,
zamordowanego w Krakowie w 1977 roku. Te okruchy są w filmie obecne. Bokser
1 prawdopodobny zabójca Pyjasa na zlecenie SB. Zabójca boksera, także zabity
w tajemniczych okolicznościach. Utopiony kolega Pyjasa, który widział zabójców.
Inne okruchy są wymyślone, ale pokazują najmroczniejsze zaułki ówczesnej
rzeczywistości, w której był nie tylko ugrzeczniony po latach przez polityków i
historyków heroizm opozycjonistów, ale i do dziś nie rozpoznane zdrady, podwójne
gry, fałszywe tropy.... polskie "Biesy".
FRONDA DOŻYNKI 1996

269

Jest w filmie i kawałek dochodzenia do owej prawdy. Jak choćby picie
wódki z komendantem straży muzealnej, wtedy esbekiem. Tak właśnie zdobywał
swoje i n f o r m a c j e M o r a w s k i . A j e d n a k "Gry u l i c z n e " to coś w i ę c e j niż
paradokumentalna układanka, ważna dla tych, co ciągle czekają na odpowiedź:
kto zabił Staszka Pyjasa?
Docieramy do świata dawnych esbeków, trochę innego niż świat Franza i
jego kolegów. I właściciel salonu masażu, który lubi w s p o m i n a ć bicie po
genitaliach, i jego były zwierzchnik bankier, pożerający kawior w luksusowej
restauracji, są mimo atrybutów przeszłości uchwyceni w zdumiewającej banalności
z jaką obnoszą swą przewagę nad światem. Ta przewaga to w warunkach polskiej
politycznej poprawności w jakiejś mierze odkrycie tego filmu (nie jako temat
polityczny, ale artystyczny). Obraz tej przewagi pozwala czytelnie powiązać
przeszłość ze współczesnością. Ale dużo ważniejsze i bardziej spektakularne
jest inne odkrycie nowego filmu.
Samotność tropicieli prawdy wobec wszechwładnego układu to sądząc i
po "Psach", i po "Młodych wilkach" temat już dziś trochę niemodny. Niemniej,
jest to motyw typowy i dla sztuki filmowej, i dla młodzieżowej kultury, zwłaszcza
tej nieco dawniejszej. Dla Krauzego najważniejszy jest jednak nie sam układ, do
końca filmu obły i niekonkretny, trudny do uchwycenia na gorącym uczynku.
Najbardziej przejmującą sceną wydaje mi się ta, gdy samotni młodzi działacze
Ligi Republikańskiej usiłują zainteresować sprawą Pyjasa obojętny krakowski
tłum, złożony zarówno z młodych jak i starych. Ten obojętny tłum pojawi się
jeszcze kilkakrotnie. To pośród niego umarł Pyjas w 1977, i pośród niego umiera
prawda w 1996. W takim tłumie nie ma miejsca na kontestację. Bardzo mało jest
wśród niego miejsca na jedynych sprawiedliwych.
Ten obojętny tłum to chyba klucz do całego filmu i w tym sensie pojedynczy
bohater jest mniej ważny i mniej potrzebny. Nie okaże się nim sam Pyjas, którego
postać ledwie wyziera z enigmatycznych wspomnień i pozostanie do końca
pastelowa, nieodgadniona. Nie jest nim też młody telewizyjny dziennikarz,
prowadzący własne śledztwo. Jego przemiana z trochę cwanego, trochę
wesołkowatego pragmatyka, w poszukiwacza prawdy jest owszem ważna i idzie
trochę pod prąd wszystkiemu temu, co dziś dominuje. Ale Krauze do końca każe
mu pozostać trochę z boku, t r o c h ę w c i e n i u . Sprzyja t e m u k o m i k s o w e ,
jednowymiarowe aktorstwo, jakże różne od soczystej prezentacji własnej
witalności bohaterów "Młodych wilków".
Czy to ten brak bohatera zniechęcił do filmu tzw. m a s o w ą m ł o d ą
publiczność?A może inne słabości "Gier ulicznych"? Nieco bezbarwna gra części
a k t o r ó w ? T r o c h ę d ł u ż y z n ? Fakt, ż e n a j b a r d z i e j p a s j o n u j ą c e z a k r ę t y
dziennikarskiego śledztwa nie mogły jednak prowadzić ani do płonących
samochodów (jak "Młode wilki") ani do masakrowanych ludzi (jak "Psy").
Ale przecież młoda widownia nie poszła na film od samego początku,
choć jeszcze dobrze nie wiedziała z czym się spotka. A "Gry uliczne" miały jednak
pewne atrakcje, bo zrobiono go i reklamowano jako klasyczne kino akcji, a
bohaterowie byli jednak po trosze przedstawicielami kultury teledysków i
marihuany. Bo towarzyszyły im efektowne animacje i urzekający kawałek zespołu
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Hey (tak jak w "Młodych wilkach" Various Manx). Bo film miał nawet ładne scenki
miłosne. Bo promowała go nie kojarząca się z solidarnościową drętwotą potęga
medialna, czyli radio RMF.
Może więc masowego widza przeraziła sama perspektywa grzebania się
w przeszłości, szukania prawdy? Ale przecież w kinie i w ogóle w sztuce prawie
go nie było, polscy artyści nie uprawiali po 1989 sierioznego antykomunistycznego
kombatanctwa, raczej bardzo szybko nauczyli się ciągnąć profity z dystansowania
się od niego. Fakt, że Krauze i Morawski nie kojarzą się z antykomunistyczną
prawicą (skądinąd prawie pozbawioną talentów artystycznych) uratował ich od
urzędowych gromów wyznawców politycznej poprawności, którzy woleliby może
bardziej konstruktywny stosunek do rzeczywistości, ale nie mieli odwagi się do
tego przyznać. Trudno było tego żądać, skoro i Hey i RMF i bohater lubiący
przypalić trawkę... Ale to publiczność okazała się w swej masie poprawniejsza
od krytyków. Czy to mimowolny i swoisty sukces Krauzego, potwierdzenie jego
wizji obojętnego tłumu? Może za wcześnie na takie wyroki, ale nie za wcześnie
na ostrzeżenia. Tylko kogo ostrzegać? Dość trudno się mówi do tłumu.
Piotr

Zaremba

"Młode Wilki" rei. Jarosław Żamojda, Polska 1995
"Gry uliczne " reż. Krzysztof Krauze, Polska 1996
"Psy " reż. Władysław Pasikowski, Polska 1993

JAN WRÓBEL

WOBEC DESPOTYZMU WOLNOŚCI
W zeszłym stuleciu liberałowie chętnie posługiwali się hasłem głoszącym,
że "interes ogółu to suma interesów jednostek". Przekształcając to zgrabne (acz
bałamutne) zdanko możemy stwierdzić, że "jakość książki złożonej z esejów to
suma jakości zawartych w niej tekstów". Powiedzmy jednak od razu - książka
pana Zadenckiego stanowi najlepszy dowód, że tak być nie musi: poszczególne
teksty są bowiem lepsze od całości, czyli pracy "Wobec despotyzmu wolności".
Problem stary jak świat, przynajmniej świat po Gutenbergu: autor pisze
do kwartalników i miesięczników, pisze dobrze, więc oneż na wyścigi zamawiają
u niego kolejne teksty. Autor broni się, bo to praca naukowa, bo chętnie napisałby
coś poważniejszego - to, tamto, owamto - ale sekretarze kolejnych redakcji są
nieubłagani. Serca ich wypełnione są "terminami" i "zamykaniem" składu, języki
mająz początku giętkie, a mowa ich słodka ("Jarek, chodzi o taki drobiażdżek...");
wystarczy jednak nieopatrznie się zgodzić, a przemieniają się w bestie. Po kilku
latach szarpaniny poczytny Autor wygląda jak wiór i cierpi na zaburzenia mowy;
odmawia dalszego pisania, dopóki nie zobaczy namacalnego dowodu istnienia
swojej ciężkiej pracy, czyli kolekcji esejów, wydanych pod wspólnym tytułem,
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stojących na bibliotecznych półkach i zaopatrzonych w ISBN. Zmartwieniem
redaktorów pozostanie, jak z tekstów pisanych dla różnych redakcji i na różne
tematy skomponować spójną całość. Rezultaty tych prób oceniać można różnie.
W przypadku omawianego tu dzieła wypadło lepiej niż to na ogół bywa, niedosyt
jest mniejszy niżby mógłby być. Ale jest. Nie chodzi tu nawet o to, że melodia
bywa w poszczególnych tekstach różna: spotkamy się z akapitem zaopatrzonym
na drogę w heurystykę, hermeneutykę i paradygmat, by kilka stron dalej chichotać
nad czysto felietonowym stylem. Nawet nie o luźny związek między tematami tu
idzie (zresztą między tekstami z dziedziny "historii idei" zawsze jakiś związek się
znajdzie). Niedosyt wynika z refleksji, że zamiast jednej dobrej książki powinny
były powstać dwie wyborne.
Pierwsza mogłaby mieć charakter edukacyjny. Umiejętności Autora na
tym polu widać zwłaszcza w artykułach omawiających wybitne, a zapomniane
nieco postaci: Konecznego, Zdziechowskiego, Johnsona, Schumpetera. (W
lekturę szkicu o tym ostatnim wgłębiłem się zresztą tak dokładnie, że przejechałem
stację Otwock i musiałem zwiedzać Śródborów.) Autor umiejętnie podaje
p o d s t a w o w e fakty, w y c i ą g a z p r z e b o g a t e j t w ó r c z o ś c i m i s t r z ó w w ą t e k
najistotniejszy, a następnie omawia w klarowny, nie pozbawiony pasji sposób.
Dodać by do tego jeszcze z pół tuzina Wielkich, nawet i tych wzmiankowanych w
"Wobec despotyzmu...", jak Pareto czy von Hayek, może wybrać jeszcze kilku
Małych - z uszczypniętym w jednym ze szkiców Freudem na czele - i powstałaby
książka jakiej brakuje na rynku tzw. "szerszego czytelnika". Iluż polskich
nauczycieli, nawet humanistów, w ogóle zetknęło się z twórczością Konecznego,
Misesa, Krzeczkowskiego? Oczywiście, można również zapytać, iluż nauczycieli
chce się czegoś o nich dowiedzieć? Otóż może bezwzględny głód tej wiedzy,
nakazujący szperanie w bibliotekach i nabywanie "Znaku" jest udziałem niewielu,
jednak sięgnięcie po książeczkę napisaną z taką pasją jak tekst o Schumpeterze
będzie decyzją wielu.
Drugą książką, która powinna się wyłonić z materiału przygotowanego
przez wydawców, to "widmo przyszłości". Taki tytuł nosi zresztą ostatni rozdział
"Wobec despotyzmu...". Zawiera on cztery bardzo ciekawe teksty na temat kryzysu
tej formy państwa, jaka wyłoniła się ze zwycięstwa zasad suwerenności ludu i
masowego jego udziału w polityce nad pryncypem monarchicznym i demokracją
ograniczoną. Zdaniem Zadenckiego efektem tegoż procesu (umownym
momentem zwycięstwa Nowego byłoby rozstrzelanie rodziny carskiej w 1917
roku) musi być państwo masowe: rządzone w imieniu mas przez parlamentarną,
r e w o l u c y j n ą , m e s j a n i s t y c z n ą czy c h o ć b y c h a r y z m a t y c z n ą a w a n g a r d ę .
Demokracja nie musi mieć charakteru parlamentarno-liberalnego, może mieć choć wzdrygają się przed uznaniem tego wprost przywódcy dzisiejszego "świata
demokratycznego" - charakter totalitarny, narodowy, socjalny czy rewolucyjny.
Druga wojna światowa to starcie, w którym demokracje toczyły "bój na śmierć i
życie, zwycięsko wyszły z niej demokracja socjalna i parlamentarna". Klęska
komunizmu to, przynajmniej dla Europy, konieczność nowego ustawienia mebli,
bo spektakularny sukces odniosła tym razem demokracja liberalna. Niekoniecznie
na długo.
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Ostatni zarzut - teksty rozprawiające się z ideałami państwa opiekuńczego
i ewentualnąjego percepcją w Polsce dobrze byłoby zaktualizować; temat został
obstukany w ciągu ostatnich paru lat dość dokładnie. Ostatnia pochwała - to
naprawdę dobra książka. Pozwala lepiej zrozumieć rację tych, którzy u schyłku
XX wieku spoglądają w przyszłość raczej z niepokojem, niż z charakterystycznym
dla liberalnych demokratów optymizmem. Jest rzeczowa, a przecież nie nudna. I
da się ją czytać w środkach masowej komunikacji.
Jan

Wróbel

Jarosław Zadencki„ Wobec despotyzmu wolności",

Wydawnictwo PLATAN,

Warszawa

MAGDALENA SZWEDOWSKA

INDIE, DEMONY I APATYCZNI ANARCHIŚCI
"Dla was to igraszka, nam chodzi o życie"
bp Ignacy Krasicki
Anonsowaną na okładce ostatniej "MafPariadki" rozmowę z Tomaszem
Burkiem ("Zawsze mi się chciało żyć kolorowo. Fascynowało mnie to wszystko
co jest inne, kolorowe, wkurwiało mnie to, co nakazywano mi lubić.") czyta się z
rosnącym zdumieniem. Przez kilka stron Burek snuje mało barwną opowieść o
swym odkrywaniu Indii, o podobieństwach między Słowianami a Hindusami, o
budowaniu w Polsce drugich Indii. Nawet laika w sprawach hinduskich uderzają
f u n d a m e n t a l n e kłopoty z opisaniem azjatyckiej rzeczywistości i, p a r d o n ,
prymitywizm sądów.
Jednak tym, którzy dzielnie wytrwali do końca wywiadu, Tomasz Burek
serwuje prawdziwy cymes. Zaprasza bowiem do odbycia, ni mniej ni więcej, tylko
inicjacji demonicznej! Nie żeby nachalnie, z biciem w dzwony, skądże znowu.
"To taka moja nieśmiała propozycja - tłumaczy mistrz ceremonii, - żeby przy
każdej lufie czy przy każdym piwku, czy przy każdym miłym kochaniu się
wypowiadać dżangle bangle bom." Zaraz też tłumaczy niewtajemniczonym głęboki
sens zaklęcia: w języku Orija oznacza ono "ofiaruję to Shiwie", który - jak
powszechnie wiadomo - jest opiekunem tych, którzy znaleźli w ł a s n ą drogę
samorealizacji, którzy nie lubią stereotypów. Shiwa troszczy się również o
anarchistów, włóczykijów i "świętych", ma też pieczę nad trawką, piwem i
"kochaniem się" - tako rzecze Burek. Jest to więc opiekun wszystkich prawdziwie
niezależnych i wyzwolonych. "Jeśli masz problemy ze sobą, ze swoją wolnością,
jeśli za mało jest dla ciebie miłości albo piwa, chcesz żeby było ci jeszcze lepiej
w pracy czy szkole, po prostu utożsamiasz się, otwierasz się na Nienazwanego,
który ci to zapewni." Doprawdy: nic dodać, nic ująć.
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Najpierw ogarnia nas pusty śmiech. "Cóż - można powiedzieć, - jakie
medium takie demony", ale byłby to sąd głęboko niesprawiedliwy. Nie po raz
pierwszy okazuje się bowiem, że najlepszym sposobem na odwrócenie uwagi od
spraw poważnych jest ich banalizacja. Któremuż egzorcyście przyszłoby do głowy
uderzyć na alarm po przeczytaniu tak infantylnych zachęt do igrania z duchami,
jako żywo przypominających zabawy na obozach harcerskich. Niesłusznie! Bez
obrazy, ale publika "MafPariadki" nie musi być aż tak krytyczna i wystarczy jej
wzywanie niewątpliwie sympatycznego Shiwy. Przynajmniej na początek. Dalej
bedąjuż nad nimi pracować poważniejsi guru.
W sidła demonologii nie wpadną natomiast na pewno mariawici, których
krótką historię przypomina Eugeniusz Zinkiewicz. Jedyna polska herezja cieszy
się nieskrywaną życzliwością anarchistów, oczywiście jako konkurencja dla
znienawidzonego katolicyzmu. Autorowi tekstu zarzucić można wszystko poza
brakiem konsekwencji: uparcie pozostaje na bakier z faktami. Lista grzechów
szczegółowych pozostaje długa (w razie potrzeby służę dowodami), dlatego
wypomnę panu Zinkiewiczowi tylko jeden defekt - całkowitym milczeniem pominął
rolę caratu w generowaniu konfliktów w łonie Kościoła!
"MafPariadka" raczy swych czytelników także poezją. Na zakończenie
pozwolę sobie przytoczyć w całości poemat Antoniego Kozłowskiego pod
frapującym tytułem "Chory bóg" (zachowałam oryginalną pisownię):
"Raz pan bóg był chory
I leżał w łóżeczku
I przyszedł doń człowiek
- Jak się masz bożeczku
- Źle bardzo - i laskę wyciągnął do niego
- Obciągnij mi ptaka mój drogi kolego
I odrzekł mu człowiek
- Stwórz sobie kobietę
W jej ustach przeżyjesz najsłodszą minetę
A pan bóg zaszlochał - Cóż to za błazeństwo
Wszak kocham jedynie własne podobieństwo."
Magdalena

Szwedowska

"MafPariadka" 5/7,
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ADAM STEIN

POCZET PAPIEŻY CZYLI KOLEKCJA PALANTÓW
ALBO RZECZ O MASONERII
Jeśli ktoś dzisiaj twierdzi, że masoneria jest organizacją szkodliwą i
złowrogą, najczęściej zyskuje sobie opinię obskuranta hołdującego spiskowej
teorii dziejów albo osobnika niezrównoważonego oddającego się zajęciom tak
absurdalnym, jak np. tropienie cyklistów. Jeśli przyjąć takie twierdzenie za
prawdziwe, to największą kolekcją palantów, jakich świat widział, są papieże
ostatnich stuleci. Od XVIII wieku aż do dziś wydali oni bowiem 43 encykliki i inne
oficjalne dokumenty potępiające powstałą w 1717 roku masonerię.
Zaczęło się w 1738 r., kiedy Klemens XII w swej Konstytucji Pontyfikalnej
"In Eminenti" zabronił katolikom pod groźbą ekskomuniki utrzymywania kontaktów
ze stowarzyszeniami wolnomularskimi. Uważał to za tak wielkie wykroczenie, że
podkreślał, iż żaden człowiek "z wyjątkiem tych, którzy znajdąsię na łożu śmierci,
nie może być uwolniony od tego grzechu przez nikogo, z wyjątkiem Nas lub innego
Biskupa Rzymu, który by w owym czasie pełnił swój urząd."
Jego następca, Benedykt XIV w swej Konstytucji "Providas" z 1751 r.
potępił masonerię m.in. za przysięgę, poprzez złożenie której wolnomularze
stawiają się poza Kościołem, oraz dodał, że członkostwo w loży "wiedzie ku złu i
znieprawieniu".
Działalność masonerii jako wymierzoną w fundamenty europejskiej
cywilizacji potępił też Klemens XIII w Encyklice "Christianae Respublicai" z 1766
r. oraz Pius VI w Encyklice "Inscrutabile" z 1775 r. Sąd ten podtrzymał kolejny
papież Pius VII w swej Konstytucji "Ecclesiam A Jesu Christo" z 1821 r., gdzie
napisał o masonach, że "przychodzą do nas w przebraniu owiec, mimo iż są oni
faktycznie niczym innym niźli łupieżcze wilki".
Jego następca, Leon XII w Konstytucji "Quo Graviora" z 1825 r. pisał, iż
loże masońskie ujawniły "napastliwość w stosunku do idei boskości Jezusa
Chrystusa i samego istnienia Boga. Otwarcie chełpią się swym materializmem
oraz swymi kodeksami i statutami, w których wyłożone zostały ich plany i zamiary
obalenia prawowitych głów państw i totalnej destrukcji Kościoła".
Jeszcze mocniejszych słów użył kolejny papież Pius VIII, który w piśmie
okólnym do biskupów "Traditi Humilitate" z 1829 r. wyraził się o masonach krótko:
"Prawem ich - nieprawda; ich Bogiem - szatan; a obrzędem - bezecność".
Trzy lata później Grzegorz XVI w Encyklice "Mirari Vos" pisał, że w tajnych
stowarzyszeniach, takich jak masoneria "wszystko, co świętokradzkie, nikczemne
i bluźniercze zlało się razem, niczym w ścieku okrętowym zakrzepła masa
wszelkich nieczystości".
Kolejny papież Pius IX wielokrotnie potępiał wolnomularstwo, ale dopiero
jego następca Leon XIII w 1884r. wydał Encyklikę "Humanum Genus" poświęconą
wyłącznie masonerii. Oskarżał ją o to, że stała się niejawnym "państwem w
państwie" o zasięgu ogólnoświatowym, złem "przeciwstawiającym się Bogu
Samemu". Pisał, że masoneria przekształca "prawą rękę człowieka w narzędzie
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rozlewu krwi", oraz jest "z zasady wrogiem wszelkich cnót przyrodzonych". Jej
celem jest "ostateczne obalenie całego tego religijnego i politycznego porządku
świata, do którego przywiodło chrześcijańskie nauczanie". Leon XIII w dziele tym
widział "nieprzejednaną nienawiść i tego ducha zemsty, którym sam szatan płonie
przeciwko Jezusowi Chrystusowi".
Kolejny biskup Rzymu Pius X wielokrotnie krytykował działalność lóż
masońskich, zwłaszcza we Francji, gdzie - jak twierdził - toczyły one "wojnę przeciw
Kościołowi". Za pontyfikatu jego następcy, Benedykta XV w 1917r. wydano Kodeks
Prawa Kanonicznego, którego kanon 2335 stwierdzał, że każdy katolik wstępujący
do masonerii podlega automatycznej ekskomunice, od której uwolnić go może
jedynie Stolica Apostolska.
Kolejny papież, Pius XI w swej Encyklice "Divini Redemptoris" z 1937 r.
potępił komunizm, a jego źródeł historycznych oraz ideowych dopatrywał się w
masonerii. Z kolei Pius XII stwierdził w 1958 r., że "korzenie współczesnej apostazji
t k w i ą w naukowym ateizmie, dialektycznym materializmie, racjonalizmie,
iluminizmie, laicyzmie i w wolnomularstwie - które jest matką ich wszystkich".
W 1983 r. ukazał się nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, zabraniający
katolikom przynależności do stowarzyszeń w r o g i c h Kościołowi, c h o ć nie
wymieniający imiennie masonerii (kanon 1374). Aby uniknąć nieporozumień,
K o n g r e g a c j a Doktryny Wiary w tym s a m y m dniu w y d a ł a " D e k l a r a c j ę o
stowarzyszeniach masońskich", gdzie precyzowała, że kanon 1374 odnosi się
także do wolnomularstwa. Przynależność do niego jest grzechem ciężkim,
odbierającym prawo przystępowania do Komunii Świętej. Deklaracja stwierdziła,
że jest niemożliwością być jednocześnie masonem i katolikiem. To nauczanie
Kościoła obowiązuje cały czas.
Adam

Stein

Paul A. Fischer "Szatan jest ich Bogiem.
WERS Poznań 1994.
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Chcesz być skuteczny?

Dekret ten nigdy nie został uchylony i obowiązuje w prawodawstwie polskim do
dnia dzisiejszego.
278
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LISTA ORGANIZACJI MASOŃSKICH I
PARAMASOŃSKICH
DZIAŁAJĄCYCH LEGALNIE W POLSCE AD 1 9 9 6 r.

1.
Cztery Wielkie Loże Narodowe Polski, tzw. ryt szkocki:
"Walerian Łukasiński" - "na wschodzie Warszawy"
"Przesąd Zwyciężony" - Kraków
"Kopernik" - Warszawa
2.
Siedem Wielkich Lóż Wielkiego Wschodu Francji, tzw wolnomularstwo
liberalne, m.in.:
"Wolność Przywrócona" - Warszawa
"Jedność" - Katowice
"Nadzieja" - Warszawa
"Gabriel Narutowicz" - Kraków
3.
Dwie Loże mieszane męsko-damskie, ryt "droit humain":
"Pierre et Marie Curie" - Warszawa
"Orzeł Biały" - Katowice

4.
Loża kobieca Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej
5.
Organizacje paramasonskie:
YMCA
Lions Club
Rotary Club (obecnie w Polsce działa ok 40 klubów, w tym w Warszawie 5)
Liczba masonów w Polsce to ok. 400 osób.
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ETGAR KERET

BRUDY
Załóżmy, że teraz umieram albo otwieram pralnię samoobsługową pierwszą w kraju. Wynajmuję mały, nieco zaniedbany budyneczek na południu
miasta i maluję wszystko na niebiesko. Na początku są tam tylko 4 maszyny i
jeden automat do sprzedawania żetonów, później sprowadzam również telewizor,
a nawet automaty do gry w pin-ball. Albo, że leżę na podłodze we własnej łazience
z kulą w skroni. Znajduje mnie mój ojciec. Początkowo nie zwraca uwagi na
krew. Myśli, że śpię lub gram z nim w jedną z moich głupich gier. Dopiero kiedy
dotyka mojego karku i czuje jak coś ciepłego i lepkiego spływa mu z palców,
pojmuje, że coś jest nie w porządku. Ludzie, którzy przychodzą prać w pralni
samoobsługowej - to ludzie samotni. Nie trzeba być geniuszem, żeby na to wpaść.
Ja naprawdę nie jestem geniuszem i wpadłem. Dlatego cały czas próbuję stworzyć
w moich pralniach nastrój, który by osłabił poczucie samotności. Automaty
dziękujące ci ludzkim głosem kiedy kupujesz żetony, zdjęcia rodzin z włoskich
filmów na ścianach.
Stoły do składania upranej bielizny są skostruowane w taki sposób, żeby
wiele osób musiało ich używać równocześnie. To nie z oszczędności, to specjalnie.
Dzięki tym stołom wiele par zawrze znajomość. Ludzie, którzy kiedyś byli samotni,
nagle znajdą się z kimś, czasem nawet więcej niż z jednym, kto zaśnie przy nich
w nocy, trąci łokciem przez sen. Pierwsze, co robi mój ojciec - to myje ręce.
Dopiero potem wzywa pogotowie. To mycie rąk zawstydzi go. Aż do śmierci sobie
nie wybaczy. Będzie mu nawet wstyd opowiadać o tym innym. O tym, jak jego
syn leży obok i kona, a jemu, zamiast jakiegoś smutku, litości czy strachu, nie
udaje się poczuć nic poza obrzydzeniem. Ta pralnia, przekształci się w całą sieć.
Sieć, która będzie gęstsza w Tel Awiwie, ale rozwinie się też na peryferiach.
Logika tego powodzenia jest prosta - wszędzie tam, gdzie nie brakuje brudnej
bielizny i ludzi samotnych, będą ludzie ci musieli przyść do mnie. Kiedy umrze
matka, nawet mój ojciec przyjdzie prać do jednego z tych punktów. Nigdy nie
pozna tam partnerki ani przyjaciela, ale sama ta możliwość będzie go popychała
za każdym razem od nowa, da mu jakiś skrawek nadziei.

MÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL
Mój najlepszy przyjaciel obsikał mi w nocy drzwi. Mieszkam w wynajętym
mieszkaniu na czwartym piętrze bez windy. Psy robią tak czasem, żeby zaznaczyć
teren i odegnać inne samce. Ale on nie jest psem, on jest moim najlepszym
przyjacielem. A poza tym, to nie był jego teren, to były drzwi mojego mieszkania.
Kilka minut wcześniej mój najlepszy przyjaciel czekał na autobus. Nie
wiedział co robić - powoli zaczynał mu doskwierać pęcherz. Próbował z nim
walczyć, uprzytomnił sobie, że autobus może przyjechać w każdej chwili, tyle, że
uprzytamniał to sobie już od przeszło d w u d z i e s t u minut. I w t e d y nagle
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przypomniało mu się, że ja , jego najlepszy przyjaciel, mieszkam wszystkiego
kilkaset metrów stamtąd, w wynajętym mieszkaniu przy Zamenhofa 14, czwarte
piętro bez windy. Opuścił przystanek i zaczął iść w stronę mojego mieszkania.
Mówiąc dokładnie - nawet nie iść, ale na wpół biec. A potem całkiem biec.
Powstrzymywanie się z każdym krokiem stawało się coraz trudniejsze, aż nawet
pomyślał, żeby wejść na jakieś podwórko i wysikać się tam na ścianę czy bultę z
gazem. Był niecałe 50 metrów od mojego domu, kiedy ta myśl przyszła mu do
głowy i wydała mu się nieco bydlęca i znamionująca słabość. Można wiele złego
powiedzieć o moim najlepszym przyjacielu, ale nie jest on typem słabym. Powlókł
się z tym pomysłem jeszcze 50 metrów, po czym wszedł na czwarte piętro mojego
domu, a z każdym stopniem jego pęcherz wydymał się jak balon, który zaraz
pęknie.
Kiedy wreszcie udało mu się dotrzeć do mnie, zastukał do drzwi. Potem
zadzwonił. I jeszcze raz zastukał. Mocno. Nie było mnie w domu. Właśnie teraz,
kiedy tak mnie potrzebował, ja , jego najlepszy przyjaciel, wolałem iść do pubu,
siedzieć rozparty przy barze i przekonywać każdą wchodzącą dziewczynę, żeby
poszła się ze mną przespać do domu. Mój najlepszy przyjaciel stał pod drzwiami
zrezygnowany. Liczył na mnie ślepo, teraz było już za późno. Nie będzie się
mógł powstrzymywać przez cztery piętra po drodze w dół. Jedyna rzecz, którą
mógł zrobić, to pozostawić mi, po wszystkim "przepraszam" na pogniecionej
kartce.
Dziewczyna, która tej samej nocy zgodziła się przyjść do mnie, rozmyśliła
się, kiedy zobaczyła kałużę.
-A: - powiedziała - to obrzydliwe. Ja przez to nie przejdę. B: nawet, jeśli to
wytrzesz, zapach jest już w całym domu. I C: - dorzuciła wykrzywiając lekko usta
- jeśli twój najlepszy przyjaciel sika ci na drzwi, to o czymś musi świadczyć.
A po krótkim milczeniu dodała:
- O tobie.
A po chwili:
- Nic dobrego.
Po czym poszła sobie. To ona właśnie opowiedziała mi, że psy znaczą w
ten sposób teren. Kiedy to powiedziała, zrobiła małą pauzę po słowie "pies" i
utkwiła we mnie wieloznaczne spojrzenie, spojrzenie, które z d a w a ł o się
wyrokować, że jest spore podobieństwo między moim najlepszym przyjacielem
a psem. I po tym spojrzeniu poszła. Przyniosłem z kuchennego balkonu ścierkę
do podłogi i wiadro wody i podczas sprzątania mruczałem sobie "Giwat
Hatahmoszet" ("Wzgórze Oręża"). Byłem dumny z siebie, że udało mi się
powstrzymać i nie dałem jej w pysk.
Etgar Kereł
Z hebrajskiego tłumaczyła Agnieszka Maciejowska
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EKUMENIZM INTEGRALNY REYIEW

Oczywiście ludzie mogą zmieniać prawdy każdego dnia
i wymyślać sobie nowe bez końca. Prawda, której ja jestem
wierny nie pochodzi ode mnie, nie ja jestem jej autorem i nie
mogę jej zmieniać. Przykazania dał Bóg raz i na zawsze, gdyby
chciał je zmieniać mógłby to zrobić, ale na pewno nie może
ich zmieniać człowiek. I to jest powód, dla którego sądzę, że
moje przykazania są doskonałe. Niewierzący - jak ich to bawi mogą sobie każdego roku zmieniać swoje przykazania. Kilka
lat temu mówiło się, że homoseksualizm jest zboczeniem,
można to sprawdzić w encyklopedii, teraz z kolei utrzymuje
się, że pederaści to tacy sami ludzie, jak wszyscy na świecie.
Jak widać u nich wszystko jest możliwe, cały czas zmieniają
swoje prawdy. Prawda, której ja jestem wierny jest doskonała,
bo została zesłana przez Boga.

CHCĄ ZROBIĆ Z NAS GOJÓW
(rozmowa z przewodniczącym frakcji parlamentarnej religijnej
partii Szas, r a b i n e m Szlomo B e n Izri)

- Dla wielu Europejczyków religia jest sprawą prywatną. Tymczasem w
Izraelu funkcjonują partie religijne. Jak to można pogodzić: aktywny udział
w polityce partii wyznaniowej?
- Szas jest partią Żydów sefardyjskich, powstałą w 1984 roku. Nasi rabini
zdecydowali się na zaktywizowanie polityczne z dwóch powodów. Po pierwsze
sefardyjczycy mieli silne poczucie, że są nieobecni w instytucjach publicznych
kontrolowanych przez Żydów aszkenazyjskich. Nie mieliśmy satysfakcjonującego
wpływu na przebieg spraw w państwie. Drugi powód był nie mniej ważny - Izrael
jest krajem gwałtownie laicyzującym się, w którym zagrożenie zepchnięcia religii
do getta jest znaczne. Nie brakuje lewicowych polityków, którzy chętnie by uczynili
z judaizmu sprawę całkowicie prywatną. Dlatego my, ludzie religijni, musimy
zaangażować się w życie publiczne.
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- Czy sądzi pan, że obecny spór Żydów ortodoksyjnych i świeckich będzie
się pogłębiał, czy też możliwe jest kompromisowe załatwienie sprawy?
- Niedawno powiedziałem, że gdy doprowadzimy do pokoju zArabami, to następny
konflikt rozegra się między Żydami religijnymi i Żydami świeckimi. Ja wiem, że to
brzmi szalenie mocno, ale przepaść, jaka dzieli religijnych i świeckich w Izraelu
jest wielka. Chodzi mi głównie o napięcie pomiędzy politykami. Liberałowie z
partii Meretz w ogóle nie ukrywają, że chcieliby wyrugować religię, zasady Tory z
życia kraju. Judaizm jest religią ludu, a nie jednostek i atakując na przykład zasadę
zakazu ruchu transportu publicznego w szabat, czy zasady koszerności w
instytucjach publicznych, atakuje się jednocześnie prawo Boże w życiu ludu
izraelskiego. Zresztą te zasady są wynikiem konsensusu jaki rabini zawarli z
Żydami świeckimi w 1948 r., w momencie powstania państwa Izrael. I my tylko
chcemy chronić ten konsensus.
-Ale przeciwnicy udziału partii religijnych w ż y c i u Izraela uważają, że Izrael
powinien dostosować się do norm europejskich. Tam rozdział religii i
państwa jest ścisły, a kościoły c h r z e ś c i j a ń s k i e przestały o d g r y w a ć
praktycznie jakąkolwiek rolę w życiu politycznym.
- Mówiąc krótko - liberalno-lewicowe środowiska chcą doprowadzić do sytuacji,
w której Żydzi staną się gojami, a Izrael będzie funkcjonował według standardów
obecnych we wszystkich liberalnych państwach Zachodu. My, ludzie religijni nie
godzimy się z tą wizją, według której Żydzi mają upodobnić się do jednego z
wielu narodów świata. Sądzimy, że posiadamy coś, co nas odróżnia od reszty
ludzi na całym świecie. Nie twierdzimy, że jesteśmy wspaniali, ale chcemy podążać
naszą odwieczną drogą i wypełniać przykazania dane nam przez Boga w Torze
3300 lat temu na górze Synaj. Liberałowie nie wiedzą, co to jest wierność Bożym
prawom. Trzymają się współczesnych mód i wystawiają naszą tożsamość na
ryzyko.
- Żydzi świeccy mówią jednak o presji, jaką wywierają na nich religijni. O
próbach wprowadzeniu w Izraelu teokracji.
- To kłamstwo. Możecie się zapytać każdego w Izraelu, czy religia zmusza go do
robienia rzeczy, na które nie zgadza się większość. W Izraelu istnieją pewne
zasady - jak już wspominałem - wypracowane przez Kneset, które pozwalają
współżyć ludziom religijnym i świeckim. Status quo polega na tym, że małżeństwa
są zawierane zgodnie z Torą, publiczne środki transportu nie mogą jeździć w
soboty, a w instytucjach publicznych mogą być serwowane jedynie potrawy
koszerne. To wszystko. W Izraelu nie ma praw, które by dyskryminowały osoby
niereligijne.
Mogę pokazać każdemu w Jerozolimie, TelAvivie, czy winnym izraelskim mieście,
że także w sobotę Żydzi mogą robić, co tylko chcą. Są otwarte puby, dyskoteki,
można grać w piłkę nożną. Ci co mówią, że jest inaczej to kłamcy, którym nie
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chodzi nawet o rzekomy dyskomfort Żydów świeckich, ale o zakwestionowanie
istniejącego status quo i zawrócenie nas z drogi, którą podążamy. Tymczasem
większość Żydów chce kontynuować status quo.
- Czy mógłby pan pokazać, na czym polega walka z religią ortodoksyjną w
Izraelu? Jak to się robi?
- Metody stosowane przez nich są zawsze takie same, mając wpływ na media,
systematycznie forsują taką wizję ideową, która podkopuje religijną tożsamość
Żydów. Chociaż Meretz ma 12 posłów, to ich rzeczywisty wpływ na kulturę i
społeczeństwo, dzięki obecności ludzi myślących podobnie do nich w mediach,
jest olbrzymi.
- Czy pan sam wychował się w rodzinie tradycyjnej? Czy też odkrył pan
znaczenie religii później, w wieku dojrzałym?
- Wywodzę się z kompletnie zlaicyzowanego środowiska. Jestem oficerem,
służyłem w armii i byłem kompletnie areligijny. Żyłem, jak przeciętny młody
człowiek - dziewczyny, zabawa, sport. Nie dawało mi to jednak satysfakcji. Tak
naprawdę mój duch i serce nie popierały drogi, którą podążałem. Trudno mi to
dzisiaj odtwarzać, ale w jakiś naturalny sposób zacząłem zbliżać się do judaizmu.
W końcu odnalazłem religię moich ojców i porzuciłem stary styl życia. Dopiero
wierność Bogu wypełnia wnętrze człowieka, nic poza Bogiem nie potrafi zbliżyć
człowieka do pokoju i sensu.
- Mówi się jednak, że wypadki powrotu do religii są czymś rzadkim, że ogólna
tendencja nie może zostać odwrócona i że Izrael podąży śladem krajów
Zachodu, gdzie proces laicyzacji wciąż postępuje naprzód.
- Dzisiaj wielu ludzi w Izraelu czuje wielką pustkę w swoich sercach, nie służą
prawdziwemu Bogu, znaleźli sobie jego namiastki w postaci seksu, filmu, kariery.
Na szczęście pustka, jaka ich wypełnia jest realna, oni to czują i często chcą
swoje życie zmienić. Ja w tym staram się im pomagać, możecie to wyczytać z
moich oczu, każdego wieczoru prowadzę wykłady z podstaw judaizmu dla ludzi
niereligijnych. Oni przychodzą często z ciekawości, z jakichś przyczyn, których
nie potrafią sobie nawet wyjaśnić, i zdarza się, że po kilku wykładach zaczynają
zmieniać swoje życie i trzymać się przykazań boskich. Tu w Izraelu ten proces
przebiega bardzo dobrze. Stanowi to problem dla partii Meretz, bo obawiają się
utraty osób niereligijnych i dlatego próbują nas zwalczać wszelkimi sposobami;
g ł ó w n i e przez s z y d z e n i e , w m a w i a n i e , ż e j e s t e ś m y f u n d a m e n t a l i s t a m i ,
ajatollachami itp.
- Wielu intelektualistów uważa jednak, że przekonanie o istnieniu prawdy
jest zawsze niebezpieczne. Uczy ludzi braku tolerancji do innych, mówi im,
że ich prawda jest czymś wyższym niż pozostałe. Poza tym, np. Żydzi
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reformowani uważają, ze stare prawdy religijne, stare nakazy moralne,
powinny być dostosowane do reguł życia nowego społeczeństwa. Np.
chodzi tu o zmianę podejścia do homoseksualistów.
- Oczywiście ludzie mogązmieniać prawdy każdego dnia i wymyślać sobie nowe
bez końca. Prawda, której ja jestem wierny nie pochodzi ode mnie, nie ja jestem
jej autorem i nie mogę jej zmieniać. Przykazania dał Bóg raz i na zawsze, gdyby
chciał je zmienić mógłby to zrobić, ale na pewno nie może ich zmieniać człowiek.
I to jest powód, dla którego sądzę, że moje przykazania sądoskonałe. Niewierzący
-jak ich to bawi - mogą sobie każdego roku zmieniać swoje przykazania. Kilka lat
temu mówiło się, że homoseksualizm jest zboczeniem, można to sprawdzić w
encyklopedii, teraz z kolei utrzymuje się, że pederaści to tacy sami ludzie, jak
wszyscy inni na świecie. Jak widać u nich wszystko jest możliwe, cały czas
zmieniają swoje prawdy. Prawda, której ja jestem wierny jest doskonała, bo została
zesłana przez Boga.
Przedstawiciele reformowanego judaizmu twierdzą, że trzeba zmieniać
dzisiaj niektóre prawdy Tory, gdyż świat stał się tak oszałamiająco nowoczesny,
że musimy dostosować do niego stare zasady Izraela. Ale ja się pytam, kto im
zezwolił na zmianę Tory, Bóg powiedział, że Jego Tora nigdy się nie zmieni.
Żydzi reformowani chcąc wprowadzać zmiany, sugerują, że Bóg się mylił.
- Jak traktuje pan swoją aktywność polityczną? Co to jest: misja, zawód jak
każdy inny?
- Zajmuję się polityką, ponieważ nie mam innego wyjścia. Żyję w Izraelu i nie jest
mi obojętne, czy moje państwo będzie nadal "świecczało". My, ludzie religijni
musimy to powstrzymać. Będąc w Knesecie chcę załatwiać pieniądze dla naszych
szkół, instytucji. Chcę, wreszcie, wpływać na prawa istniejące w Izraelu. Nasi
rabini wyrazili się bardzo jasno, że jeżeli oddamy kierownictwo kraju w ręce
niereligijnych, to ci zniszczą wszystko. To właśnie chce zrobić teraz Meretz. Nasi
rabini uznali, że nie wierząwten kraj jako spełnienie marzeń wyznawców judaizmu,
ale żyjemy tutaj, chcemy być w Knesecie i będziemy próbowali wpływać na obrót
spraw tak, aby były korzystne dla ludzi religijnych.
- Przykładem niebezpieczeństwa, jakie kryje się w religii jest - zdaniem wielu
obserwatorów - morderstwo na premierze Rabinie, motywowane religijnie.
- Nasza Biblia zawiera przykazania, cuda i opowieści. Nie sądzę, by wpływała na
kogoś w taki sposób, by potem robił jakieś szalone rzeczy. Słyszeliście o
zabójstwie premiera Rabina. Morderca premiera, student prawa Igal Amir
powiedział, że to Biblia go natchnęła do tego zabójstwa. Poczuł się karzącą ręką
Pana Boga. Ale nie muszę wam chyba wyjaśniać, że na świecie zawsze
znajdziecie trochę szaleńców, którzy do najbardziej szalonych rzeczy będą szukać
szlachetnego uzasadnienia. Tak było z Igalem Amirem.
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- Innym pytaniem, które sobie można postawić jest kwestia, jak pogodzić
Biblię z wymogami nowoczesnego społeczeństwa, gdzie tak dużą rolę
o d g r y w a n a u k a . N a u k a i w i a r a - dla w i e l u j e s t t o w c i ą ż k o n f l i k t
nierozwiązywalny.
- I to jest kolejne kłamstwo, gdy ludzie mówią, że my nie musimy się uczyć
matematyki czy innych nauk.
Przed tym zanim stałem się religijny, myślałem, że Biblia nie przystaje do nauki,
nowoczesności czy wynalazków naszego wieku. Lecz gdy stałem się rabinem
zacząłem uczyć się prawdziwego judaizmu zobaczyłem, że te rzeczy wcale się
nie wykluczają. Może chrześcijanie myślą inaczej, ale my Żydzi potrafimy pogodzić
objawienie z nauką.
- Jak rozumie pan pojęcie naród wybrany? Czy nie ma w tym poczucia
wyższości w stosunku do innych religii?
- My o tym nie decydowaliśmy, to Bóg w swojej Biblii wybrał nas na swoich ludzi.
Wszyscy ludzie na świecie m o g ą żyć w takiej wierze, w jakiej chcą, czy
chrześcijanie, muzułmanie czy buddyści. My nie myślimy, że jesteśmy od nich
lepsi i nie próbujemy na nich wpływać, przeciągać ich do judaizmu. Przynieśliśmy
naszą wiarę - monoteizm światu, wiarę w jednego Boga. Nie wiemy, czego Bóg
będzie dalej chciał od nas, ale mamy niezmienne prawo - Torę, której winniśmy
posłuszeństwo do końca świata. I taki model życia nas zupełnie satysfakcjonuje.
- Co sądzi pan o możliwości zmiany wyznania? Kiedy np. żyd staje się
muzułmaninem albo chrześcijaninem? Czy to coś uprawnionego?
- Gdy człowiek urodzi się żydem, to nie może zmieniać religii. Ale gdy jest
muzułmaninem czy Arabem i chce zostać żydem, to może to zrobić, choć to nie
jest proste, ponieważ, aby być między nami, musi spełnić wszystkie nasze
wymagania, np. wypełniać wszystkie biblijne przykazania. Ale sami go do tego
nie nakłaniamy. W Biblii jest powiedziane, że jeżeli człowiek urodził się żydem, to
nie może rezygnować z judaizmu. Nawet jeśli zostanie muzułmaninem, to po
zakończonym życiu pójdzie do nieba i Bóg się go zapyta: "Dlaczego nie
wypełniałeś przykazań, które są zapisane w Biblii?". On na to odpowie, że jest
muzułmaninem, że zmienił swoje życie, ale to mu nie pomoże. Bo gdy się urodziłeś
żydem, to musisz nim pozostać. I żadne historyjki nie pomogą.
rozmawiali:

Rafał Smoczyński,

Teodor Zgliszcz

Jerozolima, marzec 1996
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Jeżeli wiele osób coś praktykuje, to nie oznacza to, że to
coś jest dobre lub złe, gdyż w takim wypadku Chińczycy mieliby
rację, ponieważ są większością. Liczba ludzi niczego nie
udowadnia, Sokrates był jeden i miał rację - to reszta była w
błędzie. Miarą prawdy nie jest demokracja czy większość.

ŚWIECKI ŻYD JEST PLAGIATOREM
(rozmowa z rabinem Mordechaiem Amonem)

- Na Zachodzie sądzi się, że proces laicyzacji jest czymś nieuchronnym, że
istnieje pewnego rodzaju konieczność, która sprawia, że społeczeństwa
będą się laicyzowały i traciły wiarę w Boga.
- Nie można powiedzieć, że istnieje jakaś konieczność przesądzająca laicyzację
ludzkości czy Żydów. Konieczność jest to coś wyrosłego z wydarzeń z życia
samego w sobie. Żadna instytucja ani człowiek nie mogą ułożyć planu tego, co
wydarzy się za 100 lat. W przeszłości mogliśmy zaobserwować religijne wzloty i
upadki. Jesteśmy wyznawcami religii mojżeszowej i jesteśmy pewni, że w
przyszłości nie tylko my Żydzi, ale cały świat zrozumie, że jest Ktoś, kto kieruje
całym wszechświatem i że to nie jest przypadek.
- Jednym z częstych zarzutów przeciw religii jest twierdzenie, iż prowadzi
ona do fanatyzmu, wrogości, a niekiedy nawet zbrodni - jak w wypadku
mordercy premiera Rabina.
- Zacytuję słowa ministra Szymona Pereza, z którym się spotkaliśmy przed dwoma
dniami. On powiedział, że nie istnieje żaden religijny morderca. Igal Amir, który
zabił premiera Rabina był po prostu mordercą. Nie czyni mordercy z człowieka
to, że przynależy się do jakieś grupy etnicznej czy religijnej,.
- Spór między Żydami ortodoksyjnymi i świeckimi jest czymś chyba trwałym.
Jak widzi pan możliwości jego rozwiązania?
- W publicznej debacie między religijnymi a świeckimi zdarzają się rozmowy
uprawnione a czasem nie. Niekiedy ludzie stosują chwyty poniżej pasa - środki
masowego przekazu są potężną bronią, którą można zwrócić przeciwko niektórym
g r u p o m , aby j e z n i s z c z y ć . M y c z u j e m y , ż e siła m e d i ó w j e s t n i e k i e d y
wykorzystywana do delegitymizacji naszego środowiska tzn. ludzi religijnych.
Oczywiście debata pomiędzy świeckimi a religijnymi jest uprawniona, ale kończy
się, gdy pojawia się w nich zła wola, insynuacje i kłamstwa. Jeżeli chcesz, aby
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jakaś grupa uległa delegitymizacji, to wystarczy napomknąć mediom, że jakiś
morderca, złodziej, oszust należy do niej i w ten sposób możesz zdelegitymizować
całą grupę. Jest to stary numer, stosowany na całym świecie, także w Izraelu.
- Na czym polega to negatywne podejście do religii w Izraelu? Gdzie pan
dostrzega taką postawę?
- To można znaleźć w karykaturach, w gazetach, w takim szyku słów, który
wskazuje na ciebie, którego obwiniam i w ten sposób cała grupa jest obciążona
tym, co zrobiłeś, a co nie jest zgodne z prawdą. Musisz tu żyć, by poznać znaczenia
gry słów, używanych jednych względem drugich. W każdym kraju jest inaczej.
-Wielu liberalnych polityków uważa, że partie religijne są przeżytkiem i nie
mogą przetrwać w społeczeństwie, które zaakceptowało pluralizm religijny.
- Demokratyczne państwo dużo mówi o pluralistycznym społeczeństwie, co
oznacza, że prawa muszą być przyznane także mniejszościom. My ludzie religijni
jesteśmy mniejszością, to niezaprzeczalny fakt. I oczekujemy, że demokratyczni
liderzy, co oznacza media, przywódców politycznych i wszystkich innych - będą
respektować zasadę, która mówi, że prawa dla utrzymywania swojej tożsamości
przynależą się także ortodoksyjnym Żydom. Zresztą istnieje w tej kwestii pewien
paradoks. Ponieważ większość świeckich Żydów nazywa siebie Żydami z mojego
powodu, z powodu mojej religii, mojej Biblii, mojego dziedzictwa kultury. To jest
tak, jak z plagiatem, tworzysz fabrykę ze swoim szyldem, przychodzi sąsiad i
buduje fabrykę z tym samym szyldem. Czegoś takiego nie można praktykować
w żadnym kraju. Ci świeccy "Żydzi" mogą sobie przywłaszczyć nazwisko mojego
dziadka, czy też pradziadka i mówią, że także są Żydami, jakim to niby sposobem?
Jeżeli jesteś Żydem, to musisz przestrzegać zasad tradycji i religii swoich
przodków. Ale jakoś z tym żyjemy.
- Mówi się o ortodoksach jako o osobach nietolerancyjnych, a partie religijne
oskarża się o chęć wprowadzenia teokracji.
- Zapytam się ciebie, jako racjonalnie myślącego człowieka: jak mniejszość może
sprzeciwiać się większości? Oni mają wojsko, policję, parlament, oni posiadają
wszystko, są większością. W jaki s p o s ó b m o ż e m y o p o n o w a ć ? J e d y n y m
sposobem jest koalicyjna gra w demokratycznym parlamencie. Demokracja
między innymi oznacza, że trzeba zawierać kompromisy i tworzyć koalicje. Jeżeli
nie posiada się 5 1 % większości, to trzeba wybrać partnera, a ten delegowany
jest przez inną społeczność, która stawia jakieś warunki za wzięcie udziału w
grze. Tak więc koalicja oznacza kompromis, lecz gdy my gramy w tę grę w
parlamencie, w koalicji i chcemy za to: to i to, wtedy świeccy politycy nazywają
nas szantażystami. Jeżeli robi to jakaś inna, świecka partia, to jest to uprawnione
działanie demokratyczne. To jest gra - "dawaj i bierz" - lecz gdy my robimy to
samo, to nazywają to szantażem. Przecież to śmieszne.
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- Ludzie, którzy uważają się za nowoczesnych, twierdzą, że Tora może być
już dzisiaj jedynie zabytkiem literackim, że jej przykazania nie dają się
pogodzić z wymaganiami nowoczesnego państwa i sprawnego zarządzania.
- Dialog prowadzony między ludźmi świeckimi a religijnymi na temat możliwości
zarządzania nowoczesnym krajem w oparciu o prawa Tory, jest debatą rozległą
której nie można przedstawić w wywiadzie prasowym. Mogę w a m jednak
powiedzieć j e d n ą rzecz: ludzie, którzy mówią, że nie możemy zarządzać
nowoczesnym krajem w oparciu o prawa Tory, nie są ludźmi religijnymi, są to
ludzie nie znający Tory. Musiałbym z wami usiąść i otworzyć przed wami księgę
praw i wytłumaczyć, w jaki sposób możemy zarządzać najbardziej rozwiniętym
technologicznie krajem na świecie. Co do tego, że jest to możliwe, nie ma nawet
dwóch zdań.
- Wielu Ż y d ó w r e f o r m o w a n y c h też u w a ż a , że j u d a i z m p o w i n i e n się
dostosować do świata i zrezygnować z niektórych wymagań moralnych.
- A więc teraz mnie "wrabiacie" w dyskusję między reformatorami a ortodoksami.
To jest bardziej skomplikowane niż debata miedzy świeckością a religijnością.
Nie mam zamiaru się w to zagłębiać, bo tu potrzebny jest ekspert, by móc to
pojąć i umieć rozróżnić. Nie sądzę, aby ktoś z zewnątrz, nie znający struktury
Tory, był w stanie zrozumieć ten dialog. Powiem wam j e d n ą rzecz, teoretycznie.
Jeśli byś wierzył albo udowodniono by tobie, że Biblia została dana rodzajowi
ludzkiemu przez Boga, to nie ma miejsca na rozważania. Nie możemy poddawać
tego dyskusji, że to nie jest nowoczesne, ponieważ to zostało dane. I jeżeli Bóg
jest absolutem, to wiedział, co się ma wydarzyć, on stworzył świat i jest
wszechwiedzący. Wszystko zależy od tego z jakiego punktu widzenia, z jakimi
przekonaniami omawiasz ten problem. Jeżeli rozumiesz i jesteś w stu procentach
pewny.że Tora została zesłana przez Boga, to nie ma miejsca na pytania. A kto
je zadaje? Reformatorzy w to nie wierzą, ani świeccy. My tych pytań nie mamy.
Teraz znajdujemy się w bardzo ortodoksyjnej części miasta, a jednak widzicie
samochody, telefony. My nie używamy telewizji, lecz nie dlatego, że jesteśmy
zacofani w dziedzinie elektroniki. Nie używamy TV, bo rzeczy w niej pokazywane
powodują destrukcję dziecięcych serc i dusz. Możecie zaobserwować na całym
świecie to, że krzywa przestępstw pnie się w górę. Telewizja ma także swój udział
w tego typu edukacji.
- R e f o r m o w a n i Żydzi m ó w i ą np. że h o m o s e k s u a l i z m nie j e s t c z y m ś
negatywnym.
- Oni chcą uznać rzeczy sprzeczne z naturą za normalne. Mogą wam udowodnić
teoretycznie, że morderca jest normalny, więc dlaczego zamykać go wwiezieniu?
Homoseksualizm był jeszcze kilka lat temu rzeczą nienormalną. A ponieważ ludzie
znudzili się normalnymi związkami, chcą stworzyć nową zabawę. Jeżeli wiele
osób coś praktykuje to nie oznacza to, że to coś jest dobre lub złe, gdyż w takim
wypadku Chińczycy mieliby rację, ponieważ są większością. Liczba ludzi niczego
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nie udowadnia, Sokrates był jeden i miał rację - to reszta była w błędzie. Miarą
prawdy nie jest demokracja czy większość. Prawda jest prawdą dzięki wewnętrznej
logice. Jeżeli utrzymujecie, że homoseksualizm jest rzeczą normalną, to nie
rozumiem waszej logiki. Bo naturą człowieka jest rozmnażanie, ale istnieją pewne
wyjątki, które nazywamy defektem, opisujące kogoś spoza. To społeczeństwo
dzisiaj wariuje.
- Czy pan urodził się w rodzinie religijnej?
- Ja przez 34 lata byłem aktorem i wcześniej działałem w show biznesie. 20 lat
temu zmieniłem swój sposób życia i zacząłem uczyć się Tory, Tory mojego
dziada. Ja byłem w stu procentach świecki.
To, co mi się przydarzyło nie jest przypadkiem, lecz konsekwencją rzeczy,
które mnie przywiodły do pytania: dlaczego się tu znajduję? Co ja robię na tej
planecie? Jeżeli spojrzę na kota czy psa na ulicy, a potem na siebie to rodzi się
pytanie: jaka jest różnica między nami? Ja mogę zginąć w wypadku, on także i
koniec bajki. Co ja tu robię? Dlaczego? Co oznacza ten wszechświat, gwiazdy,
słońce, tlen i te wszystkie prawa fizyki? To jest coś fantastycznego. Jeden liść na
drzewie może zaabsorbować światło słoneczne i zmienić je w materię. Weźcie
wszystkich ludzi z wszystkich laboratoriów na świecie i nie dokonają tego, co
potrafi ten jeden listek. Życie to energia. Oni mogą tworzyć rakiety, ale nie naprawią
złamanego skrzydła muchy. Weźcie wszystkich fizyków, ekspertów, ludzi
związanych z technologią, którzy uczynili lot na księżyc możliwym i niech spróbują
sprowadzić do stanu poprzedniego skrzydło muchy. Jeżeli weźmiecie jeden włos,
jedną komórkę w oku, w mózgu - to jest fantastyczne, umysł ludzki nie potrafi
objąć początku wiedzy, która jest w przyrodzie, którą możemy podziwiać. I tylko
dlatego, że chcę w przyjemny sposób zaspokajać moje żądze, czego Tora
zabrania, mogę powiedzieć, że życie nie jest prawdą i zaspokajać moje pragnienia.
To jest zły powód, dlatego, że nikt racjonalnie myślący nie powie, że zegarek,
który mam na ręku powstał przypadkowo. Dialog między religijnymi a świeckimi
osobami nie wynika z logicznego myślenia, lecz z żądz. Jeżeli amerykańscy czy
rosyjscy kosmonauci znaleźliby ten zegarek na księżycu, to czy myślicie, że po
powrocie na Ziemię twierdziliby, że ten zegarek pojawił się tam przypadkiem? Że
różne siły i miliony lat ewolucji stworzyły ten zegarek? Czy ktoś może tak myśleć?
Nikt tak nie powie, ponieważ w tym zegarku widać działanie celowe. W przyrodzie
rzeczy same nie powstają. Ta droga nie powstała drogą ewolucji, widać w niej
stopnie wiedzy człowieka, który posiadał cel. Ludzie nie wierzą w to, co my, że
Bóg stworzył świat i zesłał Torę, ze względu na swoje żądze. Wtedy mówią, że
Tora jest nieprawdziwa i mogą robić wszystkie inne rzeczy. Na tym polega cały
spór.
rozmawiali: Rafał Smoczyński,
Jerozolima, marzec 1996
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MACIEJ LANG

TRADYCJONALIŚCI I FUNDAMENTALIŚCI W
REPUBLICE ISLAMSKIEJ
Po obaleniu monarchii w Iranie nastąpił bezprecedensowy w historii
współczesnych państw proces podporządkowywania wymogom religii wszystkich
przejawów życia publicznego. Islam w wersji szyickiej stał się formalnym źródłem
i kryterium wszelkiej ludzkiej aktywności. Powszechnie wiadomo, że religia
zmieniła oblicze porewolucyjnego Iranu, ale czy nowa rola polityczna nie
s p o w o d o w a ł a z m i a n w s a m y m s z y i z m i e ? Jeśli tak, to j a k i e ? Czy c a ł e
duchowieństwo szyickie poparło koncepcje ajatollaha Chomeiniego, czy może
byli duchowni mający inne poglądy na rolę religii i duchowieństwa w państwie?
Szyizm imamicki to połączenie dwóch elementów. Pierwszy z nich dogmatyka obejmująca ogólne zasady wiary - zapewnia trwałość religii i jedność
jej wyznawców. Drugi element to idżtihad, czyli formułowanie przez teologów
opinii na temat pojawiających się współcześnie problemów, które nie znalazły
bezpośredniego wyjaśnienia w Koranie bądź w tradycji Proroka. Idżtihad nadaje
koncepcjom religijnym pewną elastyczność, niezbędną do stawienia czoła
różnorakim wyzwaniom współczesnego świata. Mudżtahid, czyli autorytet religijny
interpretujący objawienie, powinien wypracować swój osąd na podstawie Koranu,
tradycji, zgodnej opinii innych uczonych oraz logiki. Celem idżtihadu jest natomiast
wskazanie wspólnocie wiernych, jak powinien postąpić muzułmanin w konkretnej
sytuacji życiowej. Konserwatywny mudżtahid będzie się naturalnie starał jak
najściślej trzymać tradycyjnych interpretacji. W tej samej sytuacji inny mudżtahid,
nastawiony bardziej radykalnie w sprawach społecznych i politycznych, może w
swoich osądach pójść znacznie dalej.
W kwestiach dotyczących kompetencji mudżtahida i jego aktywności
społecznej, a co za tym idzie - w sposobach pojmowania istoty republiki islamskiej,
szyiccy teologowie w Iranie nigdy nie byli całkowicie jednomyślni, co pozwala
mówić o istnieniu dwóch kierunków we współczesnym irańskim szyizmie.
Pierwszy, z w i ą z a n y z n a u c z a n i e m a j a t o l l a h a C h o m e i n i e g o , o p t u j e za
maksymalnym zaangażowaniem duchowieństwa w sprawy społeczne i polityczne.
To właśnie z tym kierunkiem związane są polityczne idee fundamentalizmu:
zbudowanie państwa na wzór kalifatu Alego i propagowanie rozwiązań przyjętych
w Iranie jako modelu uniwersalnego. Drugi kierunek reprezentująteologowie ściśle
trzymający się tradycji, co - ich zdaniem - gwarantuje zachowanie jedności
duchowieństwa i zapewnia mu w ł a ś c i w ą pozycję niezależnie od sytuacji
politycznej. Teologowie identyfikujący się z tradycjonalizmem twierdzą, że
dziejowa rola duchowieństwa nie polega na prowadzeniu wspólnoty wiernych do
ideału wczesnego islamu, gdyż - w ich mniemaniu - nie da się tego osiągnąć bez
udziału Mahdiego, czyli oczekiwanego przez szyitów dwunastego imama, który
od tysiąca lat pozostaje w ukryciu. Stąd też zadanie duchowieństwa widzą w
chronieniu czystości nauczania szyickiego, a szczególnie jego elementów
mistycznych związanych z przyjściem Mahdiego. Tradycjonaliści raczej nie
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wspierali aktywnie fundamentalistów w trakcie wystąpień politycznych przeciwko
znienawidzonej monarchii, a czasami wręcz poddawali w wątpliwość zgodność
idei rewolucji islamskiej z nauczaniem szyickim. Jednak po objęciu przez
fundamentalistów kontroli nad aparatem państwa również tradycjonaliści zaczęli
korzystać z otwierającej się możliwości podejmowania bardziej aktywnych działań.
Spory między tradycjonalistami, wśród których było wielu znanych ajatollahów a
fundamentalistami uwidoczniły się wyraźnie już w 1979 roku, w trakcie debaty o
kształt konstytucji.
Czołowym oponentem Chomeiniego i jego koncepcji bezpośredniej władzy
duchowieństwa był ajatollah Szariat-Madari, główny autorytet religijny szyitów
irańskich przed 1979 rokiem, który przyczynił się do wzrostu popularności
Chomeiniego w kraju podczas jego przymusowej emigracji. Jednak po powrocie
Chomeiniego stosunki między obydwoma ajatollahami były pełne napięć. Wynikało
to stąd, że Szariat-Madari był przeciwnikiem bezpośredniego udziału duchownych
w sprawowaniu władzy państwowej i twierdził, że konstytucja republiki islamskiej
powinna zagwarantować czołową rolę religii, a nie duchownych. Uważał on, że
duchowieństwo może zachować niezależność i właściwy autorytet tylko wtedy,
gdy nie zaangażuje się bezpośrednio w sprawowanie władzy państwowej. Linia
reprezentowana przez ajatollaha Szariat-Madariego ostatecznie przegrała, a on
sam skończył w 1982 roku w areszcie domowym.
Krytyka ze strony znanych ajatollahów dotyczyła również metod rządzenia
stosowanych przez fundamentalistów. O ile duchowieństwo w Kum zachowywało
raczej milczenie i przyjęło pozycję wyczekującą, o tyle w Maszhadzie podnosiły
się głosy ostrej krytyki. W kwietniu 1981 roku ajatollahowie Kurni i Szirazi oskarżyli
rząd o odejście od prawdziwej drogi ukazanej przez islam. Kurni przekonywał
duchowieństwo, żeby nie angażowało się w walkę polityczną. Uważał on, że
duchowni przywódcy mają wywierać moralny wpływ na wspólnotę muzułmańską.
Ajatollah Szirazi zarzucał natomiast kierownictwu Islamskiej Republiki Iranu, że
w swoim postępowaniu upodabnia się do obalonego szacha, który odmienne
zdanie w jakiejkolwiek materii traktował jako zdradę.
Wśród duchownych autorytetów byli również ajatollahowie deklarujący
jawną opozycję wobec rządzących fundamentalistów. Na początku 1981 roku
ajatollah Zendżani potępił władze Islamskiej Republiki Iranu za odejście od
nauczania islamu i przypomniał ajatollahowi Chomeiniemu, że we wspólnocie
szyickiej żaden duchowny nie może uważać się za papieża. Zendżani ostro
krytykował także brutalne rozprawy z funkcjonariuszami starego reżimu i zarzucał
władzom islamskim brak miłosierdzia, praktykowanego przecież przez Proroka i
imama Alego. Stwierdził on również, że minione dwa lata rządów islamskich
doprowadziły do "zdyskredytowania islamu", co przejawiało się w masowych
p r o c e s a c h byłych f u n k c j o n a r i u s z y o b a l o n e g o r e ż i m u , w k t ó r y c h o s o b y
wyznaczane na prokuratorów nie posiadały dostatecznych kompetencji w zakresie
znajomości prawa muzułmańskiego, a funkcje sędziów pełnili studenci medres.
Zdaniem ajatollaha Z e n d ż a n i e g o d o p r o w a d z i ł o to do naruszenia d w ó c h
podstawowych zasad sprawiedliwości: prawa oskarżonego do obrońcy i prawa
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do apelacji. Zendżani uważał także za bezprawne konfiskowanie na rzecz skarbu
państwa mienia byłych członków rządu i posłów, oskarżanych o sprzyjanie
szachowi i Stanom Zjednoczonym.
Ajatollah Zendżani, podobnie jak ajatollah Mahallati, nie dostrzegał różnicy
między c e s a r s k ą s ł u ż b ą b e z p i e c z e ń s t w a SAWAK a jej p o r e w o l u c y j n y m
odpowiednikiem (SAWAMA). Bardzo krytycznej charakterystyki fundamentalistów
dokonał na początku lat 80. maszhadzki teolog Ali Tehrani. Porównał on
działalność Partii Republiki Islamskiej do działalności SAWAK-u oświadczając
zarazem, że większość wybitnych ajatollahów uważa rządzący reżim za totalitarny
i skorumpowany. Tehrani twierdził, że ajatollah Beheszti, lider PRI, i jego
zwolennicy reprezentują mniejszość duchowieństwa i nigdy nie należeli do grona
prawdziwych uczonych. Zdaniem Tehraniego ludzie ci wykorzystując hasła islamu
przyłączyli się do rewolucji celem zdobycia władzy. Mimo tak ostrej krytyki pod
adresem rządzącej Partii Republiki Islamskiej wielcy teologowie zachowali jednak
poważanie dla ajatollaha Chomeiniego, który starał się zawsze występować w
roli arbitra, choć PRI realizowała przecież jego własne koncepcje. Z drugiej strony
nikt nie mógł ignorować faktu, że to właśnie Chomeini symbolizował w oczach
s z e r o k i c h rzesz l u d n o ś c i z w y c i ę s t w o nad z n i e n a w i d z o n y m c e s a r s k i m
despotyzmem.
Tradycjonaliści zabierający głos w dyskusjach z fundamentalistami zostali
przez nich politycznie zmarginalizowani już na początku lat 80. Wydaje się, że
zaakceptowali dominację fundamentalistów. Pozostają w cieniu, jakby chroniąc
swoje pozycje na wypadek, gdyby rozwój sytuacji politycznej zmusił ich w
przyszłości do jawnego zerwania z tymi, którzy zwyciężyli w sporze o wizję republiki
islamskiej i rolę duchowieństwa.
Maciej Lang
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HODŻDŻAT-OL-ESLAM MOHSEN MOHADŻER

DUCHOWIEŃSTWO I POLITYKA WEDŁUG
IMAMA CHOMEINIEGO
Konieczność politycznej aktywności duchowieństwa
Jeżeli zdefiniujemy duchownego jako uczonego w dziedzinie religii, który
stara się czynić ludzi lepszymi, naucza ich, zapoznaje z Koranem, kroczy drogą
proroków i wskazuje ludziom jak żyć poprawnie i szczęśliwie oraz służy im
bezinteresownie, to wówczas zrozumiała staje się kwestia jego zaangażowania
w sprawy społeczne i polityczne wspólnoty muzułmańskiej. Przywództwo
polityczne i przywództwo religijne są bowiem w islamie traktowane nierozłącznie.
Wielki męczennik ajatollah Mohammad Baqer Sadr określał tę relację w ten
sposób, że wyizolowanie kwestii przywództwa duchowego od kwestii przywództwa
politycznego jest niemożliwe ze względu na oczywisty fakt, że w islamie obie te
kwestie są koniecznie współzależne i nierozerwalne. Stąd również i w szyizmie
aspekty doktrynalne łączą się naturalnie z aspektami politycznymi a oddzielenie
ich jest niemożliwe.
Imam Chomeini wskazując na domniemanie o historycznej sprzeczności
w tym zakresie powiada: "Jeżeli potraficie zrozumieć pojęcie religii w naszej
kulturze muzułmańskiej, to wyraźnie zobaczycie, że nie ma żadnej sprzeczności
między przywództwem religijnym a przywództwem politycznym. Tak jak walka
polityczna jest częścią obowiązków religijnych, tak i kierowanie nią należy do
powinności przywódcy religijnego. Wystarczy, że spojrzycie na żywot Wielkiego
Proroka islamu oraz na żywot imama Alego, który był równocześnie naszym
przywódcą religijnym i politycznym. Jest to jedna z bardzo przejrzystych kwestii
w kulturze szyizmu i każdy muzułmanin szyita rozumie obowiązek przywódcy
religijnego, który powinien angażować się w sprawy polityczne i społeczne,
przewodzić i odgrywać decydującą rolę."
Imam Chomeini dowodząc koniecznego c h a r a k t e r u o b e c n o ś c i
duchownego w sferze polityki i przejęcia przez niego przywództwa politycznego
wysuwa następujące argumenty: 1) tradycja Szlachetnego Proroka i imamaAlego,
którzy posiadali przywództwo religijne i polityczne oraz stworzyli muzułmański
rząd, a także prawo szariatu i rozum każą przyjąć, że to, co było potrzebne za ich
życia (utworzenie rządu, aparatu wykonawczego i administracji), jest również
potrzebne i dziś; 2) konieczność nieprzerwanego wypełniania przykazań i praw
islamu, które nie są ograniczone do jakiegoś czasu i miejsca, lecz obowiązują na
całą wieczność - utworzenie rządu oraz ustanowienie aparatu wykonawczego i
administracji staje się więc koniecznością; 3) istota praw islamu, która wskazuje,
że zostały one ustanowione z myślą o stworzeniu państwa oraz politycznego,
ekonomicznego i kulturalnego kierowania społeczeństwem.
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Relacja między duchowieństwem a polityką i trzy słynne tezy
Jeżeli uznamy, że religia jest zbiorem praw ustanowionych dla kierowania
całym życiem człowieka w wymiarze jednostkowym i społecznym, a duchowny
jest jej interpretatorem, propagatorem i strażnikiem, to łatwo dojdziemy do
konkluzji, że zachodzi tu ścisły związek. Na ten związek wskazuje imam Chomeini
mówiąc o roli duchowieństwa i spoczywającym na nim obowiązku ochrony religii
w kontekście stworzonej przez muzułmańskich jurystów maksymy o „twierdzach
islamu". Imam Chomeini wyciąga stąd wniosek, że duchowny, który nie jest
strażnikiem wszystkich wymiarów islamu, nie może być "twierdzą islamu":
"Stwierdzenie, że <wierni są twierdzami islamu> obliguje w istocie duchownych
do tego, by byli strażnikami i pilnowali prawd wiary, przykazań i porządków islamu.
To oczywiste, że nakaz ten nie ma tylko charakteru werbalnego. Jeżeli duchowny
zaszyje się w jakimś kącie i nie będzie się w nic angażować, to ani nie strzeże
praw islamu, ani nie uczestniczy w życiu społecznym muzułmanów. Czy można
go zatem nazwać <twierdzą islamu>? Czy stoi on na straży islamu?"
Jak już poprzednio wspomniano, kwestia relacji między duchowieństwem
a politykąjest przedmiotem sporu historycznego. Stawiane w nim tezy nie odnoszą
się do islamu, lecz przypomnimy je pokrótce przytaczając zarazem opinie imama
Chomeiniego.
1/ Teza o s p r z e c z n o ś c i między religią a p o l i t y k ą
Zwolennicy tej opcji są przekonani, że religia i przywódcy religijni służą
wartościom i celom, które w żaden sposób nie łączą się z kwestiami natury
społecznej i politycznej. Sfera duchowa i sfera materialna różnią się od siebie i
dlatego duchowny nie może angażować się w sprawy polityczne. Taki punkt
widzenia jest najbardziej charakterystyczny dla chrześcijaństwa i być może
wywodzi się ze zniekształconego fragmentu Ewangelii, ze znanego wersu 21 w
22 rozdziale Ewangelii Mateusza: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".
W innym wersecie czytamy, że są dwa miecze, które nie znajdą się w
ręku jednej osoby - jeden to miecz władzy politycznej należny cesarzowi, a drugi
to miecz władzy religijnej należny papieżowi.
Żyjący w V wieku po Chrystusie chrześcijański święty pisał: "Ze względu
na słabość rodzaju ludzkiego Wielki Bóg pragnie oddzielić władzę duchową od
władzy świeckiej, ażeby skoncentrowanie obu władz w jednej ręce nie stało się
przyczyną godnych ubolewania nadużyć. Biskup w sferze duchowej stoi ponad
imperatorem, a imperator stoi ponad biskupem w sprawach świeckich."
Należy oczywiście dodać, że niektórzy spośród myślicieli chrześcijańskich
odrzucali tę tezę. Tomasz z Akwinu np. powiada: "(oddzielenie sfery materialnej
od duchowej - przyp. tłum.) w religii chrześcijańskiej nie jest możliwe, ponieważ
według przykazań i tradycji chrześcijańskiej osiągnięcie łaski wiecznej wiąże się
nierozerwalnie z wypracowaniem cnót moralnych [...] Inaczej mówiąc zarówno
państwo jak i religia znajdują wspólne upodobanie w zdobywaniu cnót moralnych
przez członków obu wspólnot."
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Interesujące jest to, że imam Chomeini ze swoim zrozumieniem ducha
wszystkich religii objawionych odrzuca tezę o sprzeczności nawet w przypadku
chrześcijaństwa i powiada: "Religia Chrystusa została skażona. Nigdy nie stanie
się tak, by jego misja miała polegać tylko i wyłącznie na zachęcaniu do modlitwy."
Kiedy w Iranie usadowiły się mocarstwa kolonialne, pojawiło się również
środowisko osób wychowanych na wzorcach zachodnich, które przywiozły z
Zachodu tezę o istnieniu sprzeczności między religią a polityką. Mirza Aqakhan
Kermani, intelektualista pozostający pod wpływem Zachodu, pisał: "Między
rozumem a religią istnieje niezgodność a w ich wzajemnych relacjach funkcjonuje
zasada odwrotnej proporcjonalności [...] Jeżeli duchowni wkraczają do polityki,
to boimy się, żeby ktoś nie zrezygnował z zajmowania się sprawami kraju i polityką,
gdyż duchowni zupełnie nie orientują się w kwestiach politycznych."
Niektórzy z intelektualistów pozostających pod wpływem Zachodu są
przekonani, że między religią a polityką istnieje rzeczywista sprzeczność. Imam
Chomeini w trakcie swojej walki dowiódł jednak, że religia nie tylko nie jest
odseparowana od polityki, ale również między przywództwem religijnym a
przywództwem politycznym nie ma żadnej sprzeczności.
Wszystko, co zostało wspomniane do tej pory, prowadzi do wniosku, że
teza o sprzeczności między religią a polityką jest wytworem kolonializmu i jego
popleczników, nie sprawdza się nie tylko w przypadku islamu, lecz w ogóle w
odniesieniu do jakiejkolwiek religii objawionej.
21 Teza o relacji celu i środka
Najbardziej dyskusyjnym elementem tezy o konieczności oddzielenia religii
od polityki, a w konsekwencji o d s e p a r o w a n i a d u c h o w i e ń s t w a od s p r a w
politycznych była zawsze kwestia relacji między religią a polityką. Czy zarówno
religia jak i polityka mają charakter pierwotnego i ostatecznego celu, czy też
mamy tu do czynienia z relacją typu: cel i środek? Jeżeli tak, to co jest ostatecznym
celem? Takie dyskusje odnośnie chrześcijaństwa toczono w Europie przez kilka
stuleci.
Analiza rozumowania ludzi Z a c h o d u i ich n a ś l a d o w c ó w w krajach
muzułmańskich podejmujących dyskusję na ten temat jasno pokazuje, że uznali
oni politykę za cel ostateczny, a religię traktowali jako jeden z instrumentów
sprawowania władzy i jej legitymizacji. W dyskusjach o oddzieleniu religii i polityki
toczonych w przeciągu dziejów nie chodziło zazwyczaj o to, że występuje między
nimi sprzeczność. Wyjaśniano raczej, że zarówno religia jak i polityka są
zjawiskami od siebie niezależnymi i w ten sposób mogą swobodnie działać w
przynależnych sobie sferach. Za cel ostateczny uznawano politykę i dlatego
prawem do swobodnego działania dysponowali wyłącznie politycy, natomiast
religia nie cieszyła się taką swobodą. Innymi słowy, chodziło o jednostronne
odseparowanie. Znaczy to, że religia nie miała prawa wkraczania w sferę polityki,
natomiast ta ostatnia posiadała prawo do angażowania się w sprawy religii i
wykorzystywania autorytetu przywódców religijnych do legitymizowania danego
porządku i realizacji celów politycznych. Dla wyjaśnienia tej kwestii przytoczymy
wypowiedzi kilku zachodnich myślicieli politycznych i rodzimych intelektualistów
pozostających pod wpływem Zachodu.
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Niccolo Machiavelli mówi o służebnej roli religii wobec państwa: "Religia
może być użyta jako skuteczne narzędzie dla ułatwienia realizacji celów państwa".
Z tego samego powodu zalicza on również Kościół do instrumentarium służącego
państwu. Inaczej mówiąc ceni religię na tej samej zasadzie, na jakiej ceniono ją
w czasach pogańskich. Omawiając sztukę rządzenia porusza kwestię słynnych
czterech warunków (bezlitosna przemoc, demagogia, stanowczość w działaniu i
silna armia) i w nawiązaniu do demagogii uznaje wykorzystanie religii i wiary jako
najlepszy dla rządzących sposób na wpajanie ludziom określonych przekonań.
Thomas Hobbes, sam wolny od jakichkolwiek uczuć religijnych, jest
przeświadczony, że religia rodzi strach. Jeżeli jakieś przekonanie stanie się
wspólne dla wszystkich, to nazywa s i e j e religią, jeżeli natomiast wszyscy go nie
podzielają, to nazywa się je przesądem. Najlepszą religią jest zatem taka, którą
określałby rządzący. Hobbes wskazując na służebną i instrumentalną rolę religii
oraz na niebezpieczeństwo wynikające z oderwania religii od tej roli powiada:
"Jeżeli religia znajdzie się w dyspozycji przewidującego i przezornego władcy, to
może stać się potężnym narzędziem dla zabezpieczenia solidarności społecznej.
Jeżeli jednak wymknie się spod jego kontroli, to potrafi z całą mocą rozłożyć
potęgę władzy."
Ehtesham as-Saltana w dobie walki o wprowadzenie konstytucji uznawał
zaangażowanie duchowieństwa za rzecz szkodliwą, ale nie widział przeszkód w
wykorzystaniu duchowieństwa (czy jak sam okreśłał - w korzystaniu z "pomocy"
duchowieństwa) dla realizacji celów stawianych przez zokcydentalizowanych
intelektualistów. Mówił, że "zaangażowanie duchowieństwa w sprawy polityczne
wedle powszechnego przekonania rzeczników wolności jest szkodliwe.
Środowisko intelektualistów, które jest reprezentantem myśli postępowej i polityki
opartej na rozumie nie chce, żeby ruch konstytucyjny wpadł pod kuratelę szariatu,
choć domaga się pomocy duchowieństwa w określonych granicach".
Interesującym jest fakt, że po zwycięstwie rewolucji islamskiej i poruszeniu
kwestii welajat-e faqih (1) na zgromadzeniu zatwierdzającym ostatecznie
konstytucję pojawił się ten sam sposób myślenia sprowadzający się do tego, że
przywództwo polityczne nie powinno spoczywać w ręku autorytetów religijnych.
Zaangażowanie duchownych było potrzebne aż do momentu zwycięstwa, a odtąd
sprawy przywództwa nie powinny znajdować się w ręku duchownych. Zareagował
na to z właściwą sobie przenikliwością wielki męczennik ajatollah Soduqi, który
podczas 26-tej sesji stwierdził: „Podobno liberałowie i przeciwnicy welajat-e fakih
mówią, że potrzebowali duchownych o tyle, o ile wymagało tego zwycięstwo
rewolucji, to znaczy do czasu aż odejdzie szach i jego bałwochwalczy system, aż
upadnie przemoc i ucisk... A teraz niech odejdzie na bok duchowieństwo i niech
wszystko odda nam." Z tego też powodu wprowadzono welajat-e fakih, gdyż
liberałowie podjęli decyzję, żeby rozwiązać Zgromadzenie Ekspertów bez
poinformowania o tym imama Chomeiniego.
Innym tematem obecnym w trakcie rewolucji była słynna "wrzawa wokół
problemu fachowości", która pojawiła się już wcześniej w dobie rewolucji
konstytucyjnej.
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D u c h o w i e ń s t w o było z a w s z e j e d y n ą w a r s t w ą " z n a w c ó w r e l i g i i " ,
interpretatorów jej praw i przykazań, a w konsekwencji kierowało sferą "wiary
religijnej" szerokich rzesz ludności. Stąd też d u c h o w i e ń s t w o z a j m o w a ł o
specyficzną pozycję, którą można określić mianem "rządu dusz". Przyznają to
nawet wrogowie religii i dlatego też rozmaici gracze polityczni pojawiający się w
historii widząc uznanie i powszechną akceptację duchowieństwa myśleli nad
wykorzystaniem tego fenomenu dla skuteczniejszego oszukiwania i ogłupiania
ludzi.
3/ Teza o identyczności religii i polityki
Polityka ma charakter wyłącznie nominalny i należy do sfery zjawisk
wtórnych, tzn. nic nie jest pierwotnie i ze swej natury polityczne, można jedynie
nadać każdej kwestii aspekt polityczny. Stąd też czynności stricte kultowe zyskują
czasem wymiar polityczny, jak np. modlitwa w trakcie dżihadu, tawwaf (jedna
ceremonii związanych z pobytem pielgrzymów w Mekce - przyp. tłum.), modlitwa
piątkowa i zgromadzenia, które nabierają wydźwięku politycznego.
Modlitwa piątkowa jest czynnością kultową, która jest jednak zespolona z
polityką. Polityka jest zespolona z kultem, co znaczy, że wymiar kultowy danej
czynności łączy się zarazem z pewnym wymiarem politycznym.
Teza o identyczności polityki i religii znajduje wielu zwolenników wśród
wyznawców wszystkich religii objawionych z chrześcijaństwem włącznie.
Sformułowanie tej tezy przypisuje się jednak s p o c z y w a j ą c e m u w pokoju
męczennikowi Seyyedowi Hasanowi Modarresowi, który jest autorem znanego
stwierdzenia, że "nasza polityka jest taka sama jak nasza religia, a nasza religia
jest taka sama jak nasza polityka".
Imam Chomeini, negując koncepcję odseparowania duchowieństwa od
polityki, tak oto wypowiada się o związku polityki z islamem: "Zaprawdę wszystko
w islamie jest polityką. Islam został źle zaprezentowany, cała polityka bierze źródło
z islamu."
Analiza dzieł imama, m.in. powyższej wypowiedzi, jasno pokazuje, że jest
on przekonany o słuszności trzeciej tezy, tzn. polityka islamu zespoliła się z jego
wymiarem religijnym. Nie ma tu żadnej separacji ani rozdziału, a w konsekwencji
tego duchowni nie tylko nie są odseparowani od polityki, ale są wręcz zobligowani
do zaangażowania w kształtowanie politycznych losów społeczeństwa.
Imam C h o m e i n i stworzył cztery teorie d o t y c z ą c e z a a n g a ż o w a n i a
duchowieństwa i przywódców religijnych w sprawy polityczne. Obwieszczał je w
wystąpieniach politycznych, jak również wydał poświęconą im fatwę.
Konieczność zaangażowania duchowieństwa w życie polityczne
Zapoznając się z poglądami imama Chomeiniego łatwo można spostrzec,
że uznawał on zaangażowanie w życie polityczne jako rzecz konieczną dla
każdego muzułmanina, a stworzenie muzułmańskiego rządu jako obowiązek
religijny spoczywający na barkach znawców szariatu (2): "Poza nieomylnym
imamem (3) i mianowaną przez niego osobą nikt nie jest uprawniony do tego, by
brać na siebie odpowiedzialność za sprawy polityczne, takie jak wykonywanie
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sankcji karnych przewidzianych w szariacie oraz sprawy finansowe, takie jak
podatek gruntowy i obciążenia fiskalne przewidziane w szariacie. W trakcie
nieobecności Imama Czasu (4) wszyscy jego zastępcy, którymi są wykwalifikowani
znawcy szariatu przystępują do załatwiania spraw politycznych i tego wszystkiego,
czym zajmował się imam (oprócz początkowego dżihadu). Wszyscy zastępcy
Jego Świątobliwości w przypadku istnienia swobody działania i braku obaw przed
przemocą ze strony rządzących są zobowiązani do zajęcia się wspomnianymi
sprawami, natomiast w przypadku braku swobody lub istnienia o b a w są
zobowiązani (5) do tego na tyle, na ile mają możność działania, podobnie jak
ludzie są zobowiązani do wspomagania znawców szariatu w załatwianiu spraw
politycznych i innych."
Imam C h o m e i n i p o z a n e g o w a n i u i s t n i e n i a a n t a g o n i z m u m i ę d z y
p r z y w ó d z t w e m religijnym a politycznym i po w y d a n i u fatwy d o t y c z ą c e j
obligatoryjnego charakteru zaangażowania znawców szariatu w sprawy polityczne
pod koniec swego bogobojnego życia podkreślił konieczność tego zaangażowania
i uznał je za element składowy przywództwa religijnego. Uwzględniając elementy
czasu i miejsca w prawoznawstwie muzułmańskim i orzecznictwie dotyczącym
tego, że rządzenie i kierowanie sprawami muzułmanów jest praktycznym
aspektem prawoznawstwa muzułmańskiego, imam Chomeini wjasnych i prostych
słowach napominał uczonych m u z u ł m a ń s k i c h i p r z y w ó d c ó w r e l i g i j n y c h :
"Mudżtahid (6) powinien pojmować problemy swojej epoki. Dla ludzi jest nie do
przyjęcia, żeby autorytet do którego się zwracają, stwierdził, że nie wypowiada
się w kwestiach politycznych. Kompetentnego mudżtahida charakteryzuje
znajomość postępowania w zetknięciu z podstępami stosowanymi przez rządzącą
światem kulturę, posiadanie opinii w kwestiach ekonomicznych, wiedza o tym
jak podchodzić do ekonomii rządzącej światem, poznanie systemów politycznych
a nawet polityków i dyktowanych przez nich formuł, zrozumienie położenia oraz
mocnych i słabych punktów kapitalizmu i komunizmu, które w istocie kreślą
strategię rządzenia światem. Mudżtahid powinien być na tyle przenikliwy, by móc
kierować danym społeczeństwem muzułmańskim a nawet niemuzułmańskim.
Oprócz pobożności, bogobojności i czystości jako przymiotów cechujących
mudżtahida powinien on być rzeczywiście menagerem planistą. Rządzenie według
prawdziwego m u d ż t a h i d a to praktyczna filozofia aż po p r a w o z n a w s t w o
muzułmańskie we wszystkich sferach ludzkiego życia. Rządzenie pokazuje
praktyczną stronę muzułmańskiego prawoznawstwa w zetknięciu z wszelkimi
problemami: społecznymi, politycznymi, militarnymi i kulturowymi. Prawoznawstwo
muzułmańskie jest prawdziwą i pełną teorią kierowania życiem człowieka od
kolebki po grób."
Z a k a z służenia tyranom
Istotnym wątkiem pojawiającym się w dyskusjach o sprzeczności między
religią a polityką i szczególnie eksploatowanym przez myślicieli politycznych jest
kwestia zagrożeń płynących z ignorowania znaczenia religii i przywódców
religijnych, co - jak twierdził Thomas Hobbes - może rozerwać więzy łączące
społeczeństwo i rozbić potęgę władzy. Stąd też kolonizatorzy już na początku
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wpadli na pomysł, że w sytuacji, kiedy zanegowanie religii wykracza poza ich
możliwości, a jej panowanie nie służy interesom kolonialnym, to najlepszą metodą
jest przyciągnięcie na własną służbę religii i przywódców religijnych, zarówno w
celu wyciszenia głosu protestu jak i dla legitymizacji politycznego panowania
kolonizatorów.
Despotyczny reżim szacha stosując ten sam sposób rozumowania dążył
do p o z y s k a n i a u c z o n y c h religijnych i d u c h o w i e ń s t w a . I m a m C h o m e i n i
przebywający wówczas na wygnaniu w Nadżafie, zakazując służby tyranom,
stwierdził: "prawoznawca, który idzie na służbę do tyranów, staje się ich dworakiem
i słucha ich rozkazów, nie jest osobą godną zaufania i nie może dochować
wierności Najwyższemu. Bóg wie, ile nieszczęść doświadczył islam - od początku
po dziś dzień - za sprawą złych uczonych... Ich wejście do aparatu władzy tyranów
jest czymś innym niż wejście zwykłego człowieka. Ten ostatni idąc na służbę do
tyrana staje się grzesznikiem. Jeżeli natomiast jakiś prawoznawca, jakiś znany
sędzia, wchodzi do aparatu władzy tyrana, to wówczas uwiarygadnia go, plamiąc
zarazem islam. Jeżeli znawca szariatu wchodzi do aparatu władzy tyrana, to tak
jakby weszła cała wspólnota, a nie tylko jedna osoba. Dlatego też imamowie
usilnie przestrzegali przed takim krokiem."
Imam Chomeini wydał również f a t w ę d o t y c z ą c ą tej kwestii: "Jest
niedopuszczalne, by znawcy szariatu z ramienia tyrana sprawowali pieczę nad
wymiarem sprawiedliwości, a co dopiero nad sprawami politycznymi poza
szariatem. Jeżeli bowiem z własnej woli podejmuje się on nadzoru nad takimi
sprawami i zrobi coś, co zgodnie z szariatem wiąże się z j e g o o s o b i s t ą
odpowiedzialnością, to staje się osobiście odpowiedzialny i jego działanie jest
wielkim grzechem."
Z a w s z e w zgodzie z p r a w a m i islamu
Niekiedy despoci pod przymusem włączają uczonych religijnych do aparatu
władzy celem nadania jej pozorów legalności i zmuszenia tym sposobem ludzi
do posłuszeństwa. Imam Chomeini odrzucając służbę tyranom w przypadku
obiektywnych korzyści, którym nie towarzyszy jednak możliwość działania zgodnie
z szariatem, powiada: "Niech nikt nie wyobraża sobie, że uczeni islamu byli lub
są w tych strukturach. Oczywiście niekiedy wchodzili w nie dla uzyskania kontroli
lub obalenia ich. Jeżeli teraz (tzn. przed rewolucją) moglibyśmy dokonać czegoś
takiego, to powinniśmy w nie wejść."
Jako p r a w o z n a w c a imam C h o m e i n i w y p o w i a d a się na t e n t e m a t
następująco: "Jeżeli despotyczny władca zmusi znawcę szariatu do wzięcia na
swoje barki jakiejś sprawy, to jest to dopuszczalne (za wyjątkiem zabójstwa), ale
odpowiedzialność za działania ciąży na władcy [...]. Jeżeli natomiast kompetentny
prawoznawca przyjmuje od d e s p o t y c z n e g o władcy o d p o w i e d z i a l n o ś ć za
kierowanie jakimiś sprawami o charakterze politycznym, sądowniczym etc. ze
względu na obiektywną korzyść, to jest to nie tylko dopuszczalne, ale wręcz
obligatoryjne stosowanie sankcji przewidzianych w szariacie, orzekanie zgodnie
z normami szariatu i sprawowanie nad wszystkim kurateli. Zabronione jest
natomiast, by wykraczał poza granice ustanowione przez Boga. Jeżeli więc
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prawoznawca spostrzeże, że godząc się na przyjęcie funkcji kierowniczej z rąk
despoty, będzie mógł kierować sprawami politycznymi zgodnie z prawem Bożym
i stosować sankcje przewidziane w szariacie, to ma on obowiązek takie
kierownictwo przyjąć, za wyjątkiem sytuacji, gdy przyjęcie kierownictwa może
przynieść więcej zła niż brak możliwości stosowania sankcji przewidzianych w
szariacie."
T a q i j a (7) w s p r a w a c h p o l i t y c z n y c h
W nawiązaniu do poprzednich rozważań warto wspomnieć, że w różnych
okresach przed rewolucją islamską niektórzy duchowni szli na służbę do tyranów
powołując się na taąiję. Imam Chomeini z właściwą sobie przenikliwością oddziela
taqiję w kwestiach drugorzędnych i podstawowych zasad religii: "Taqija służyła
zachowaniu islamu i religii; jeżeli faqihowie nie stosowaliby taqiji, to nie zapewniliby
przetrwania religii." Taqija dotyczy spraw drugorzędnych, np. sposobu ablucji. W
przypadku zagrożenia podstawowych zasad islamu nie ma miejsca na taqiję i
milczenie. Jeżeli każąjakiemuś faqihowi występować publicznie przeciwko prawu
Bożemu, to czy może on okazać posłuszeństwo powołując się na taqiję? Nie. W
takiej sytuacji nie ma miejsca na taqiję. Jeżeli poprzez wejście faqiha do aparatu
władzy tyrana ma się rozszerzyć zasięg bezprawia, a islam ma się splamić, to
nie powinien on t e g o robić, c h o ć b y go do t e g o z m u s z a n o , gdyż ż a d n e
usprawiedliwienie nie będzie od niego przyjęte. W okresie rozkwitu walki narodu
irańskiego przeciwko reżimowi szacha i imperializmowi Zachodu, w czasie gdy
niektórzy spośród uprawnionych do wydawania fatw uznawali konieczność taqiji
i zabraniali występowania przeciwko czołgom i armatom, zajaśniało historyczne
orzeczenie imama Chomeiniego dotyczące złamania tradycji taqiji i konieczności
wyrażania prawd wiary.
Konieczność walki duchowieństwa z bezbożnym a p a r a t e m
władzy aż do zwycięstwa
Imam Chomeini nie tylko uznał służenie przez przywódców religijnych
aparatowi władzy tyranów za zakazane, ale s f o r m u ł o w a ł w r ę c z opinię o
konieczności ich nieprzerwanej i uporczywej walki. W dziele "Welajat-e faqih",
które było owocem nauczania w okresie wygnania, imam Chomeini zamieścił
rozważania zatytułowane "Zrzućmy tyrańskie rządy", gdzie rozważał szczegółowo
cztery następujące postulaty:
1) zerwijmy kontakty z ich instytucjami państwowymi,
2) nie współpracujmy z nimi,
3) unikajmy wszystkiego, co stanowi dla nich pomoc,
4) twórzmy nowe instytucje sądownicze, finansowe, ekonomiczne, kulturalne i
polityczne.
Obalenie bezprawnych władz, które są w całej naszej muzułmańskiej
ojczyźnie, jest obowiązkiem nas wszystkich. Aparat władzy tyranów skierowany
przeciwko ludziom powinien ustąpić miejsca instytucjom służącym dobru
wspólnemu, powinien funkcjonować zgodnie z normami islamu i stopniowo
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powinien być ustanawiany rząd muzułmański [...] Imamowie i ich zwolennicy,
tzn. szyici, zawsze walczyli z tyrańskimi rządami i bezprawnymi władzami
politycznymi [...] Imamowie nie tylko walczyli z aparatem bezprawia, tyrańskimi
państwami i zepsutymi dworami, lecz nawoływali muzułmanów do dżihadu
przeciwko nim."
S c h e m a t oddzielenia duchowieństwa od polityki
Teza o oddzieleniu religii od zsekularyzowanej polityki jest jednym z
wypaczeń, które zawsze tworzyły temat do dyskusji w odniesieniu do religii
objawionych. W historii islamu od czasu, gdy kalifat stał się dziedziczny w obrębie
rodu Omajjadów, a potem Abbasydów, polityka znalazła się praktycznie na drodze
odseparowywania jej od religii, a odwoływanie się do islamu na dworze władców
służyło wyłącznie do zwodzenia rzesz muzułmanów. Zakres tej separacji zwiększył
się po przejęciu władzy przez Osmanów i tak było do czasu upadku Imerium
O s m a ń s k i e g o , gdy o g ł o s z o n o p i e r w s z y s c h e m a t n o w e g o m e c h a n i z m u
"oddzielenia religii od polityki".
W Iranie od czasu rewolucji konstytucyjnej poruszano stopniowo tę kwestię
mówiąc o "różnicy między szariatem a prawem państwowym" i "uzgodnieniu
interesów kraju z szariatem". W rzeczywistości chodziło o przygotowanie gruntu
pod usunięcie duchowieństwa z polityki. Później wraz z przejęciem władzy przez
Rezę Chana i jego s p o t k a n i e m z A t a t i i r k i e m , t e o r e t y k i e m i p r a k t y k i e m
sekularyzmu, został oficjalnie zapoczątkowany kurs "usuwania islamu" i
"odsuwania duchowieństwa od polityki". Reza Chan miał w tym względzie kilka
projektów, które ogłosił. Ich śladem podążył j e g o przeklęty syn. Poniżej
przypomnimy pokrótce te projekty.
a) Projekt uniformizacji
Ten projekt zakładał wprowadzenie i wyegzekwowanie zakazu noszenia
turbanów przez uczonych religijnych, a w istocie był jednym ze scenariuszy
odsunięcia duchowieństwa do polityki. Imam Chomeini tak oto wypowiadał się
na ten temat: "Ileż ucisku zaznał ten nieszczęsny naród w imię <uniformizacji>,
ileż turbanów zdjęto z głów uczonych mężów. Gdy ten indolent pojechał do Turcji
i zobaczył, że Ataturk robił takie właśnie rzeczy - i takie właśnie błędy, to jescze
stamtąd wysłał do swoich współpracowników telegram, żeby <uniformizowali>
ludzi [...] Kiedy wrócił z podróży, wprowadzono kolejne formy ucisku towarzyszące
tej <uniformizacji>. Iluż uczonych umęczono zbrodniczymi działaniami w tych
sprawach. Skazywano na wygnanie. Niektórych zabito."
b) Uderzenie w ośrodki religijne
Szach Reza występując ostentacyjnie jako opiekun sanktuarium imama
Rezy (8) rozpoczął jednocześnie krwawe i brutalne tłumienie oporu duchownych
w Qomm i Maszhadzie; walczących duchownych skazywał na wygnanie i
mordował.
Syn szacha Rezy kontynuując politykę ojca widział tylko j e d n ą drogę do
odsunięcia duchowieństwa - niszczenie ośrodków naukowych i szkół religijnych.
Dlatego też w 1961 r. zaatakował wściekle ośrodek w Qomm. Przyprawiając o
męczeńską śmierć pewną liczbę studentów i duchownych oraz niszcząc medresę
"Fajzije" odkrył swoje nikczemne zamiary.
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c) Świętość duchownego przeszkodą w zaangażowaniu politycznym
J e d n y m z s z a t a ń s k i c h p o m y s ł ó w z a s t o s o w a n y c h dla o d s u n i ę c i a
duchowieństwa od polityki była podjęta przez kolonizatorów próba przedstawienia
pojęcia "polityka" jako równoznacznego z zakłamaniem, podstępem i oszustwem,
co nie licuje przecież ze świętością osoby duchownej. Imam Chomeini tak oto
skomentował te szatańskie zakusy: "W gazecie z dnia 12.05.1342 r. (9), kiedy to
przyprowadzono mnie z więzienia « Q a j t r i j e » , był zamieszczony artykuł, w
którym chodziło o to, że duchowieństwo nie będzie angażować się w sprawy
polityczne. Wyjaśnię wam teraz istotę tej kwestii. Przyszedł pewien człowiek,
którego nazwiska nie chciałbym wymieniać (człowiek uczciwy) i powiedział, że
polityka składa się z kłamstw, podstępów, oszustw i krętactw - prawdziwe bagno.
<Zostawcie je nam> - powiedział. Odparłem mu, że nigdy nie uczestniczyliśmy w
takiej polityce, o której on mówił. Dzisiaj z uwagi na wymóg tego czasu mówimy,
że islam z taką polityką nie ma nic wspólnego, a przecież, na Boga, islam cały
jest polityką, islam źle przedstawiano."
Po zaprezentowaniu pojęcia "polityka" w nieprawidłowym jego znaczeniu
głoszono, że zaangażowanie w tego typu sprawy byłoby dla duchownego rzeczą
haniebną. Duchowny powinien skupiać się na wychowywaniu i uszlachetnianiu
ducha, nie zaś kalać się małostkowymi sprawami tego świata. Imam Chomeini
odrzucając tę złowieszczą myśl stwierdzał: "Oczywiście wielu ludzi, jeśli nie
większość, zastanawia się, co ma islam do polityki. Islam i polityka to dwie
oddzielne rzeczy. I rządy, i obcy, wpychają nam do głów, że ani islam, ani
duchowny nie mają nic do polityki. Jeżeli dzisiaj chcą przyczepić się do jakiegoś
duchownego, to mówią, że to „polityczny duchowny", a islam jest przecież
odzielony od polityki, religia osobno, a polityka osobno. Ci ludzie nie znają islamu
[...]. A czymże jest niby polityka? To relacje między rządzącym a narodem. To
stosunki między państwami [...]. W islamie więcej jest przykazań dotyczących
polityki niż kultu."
Polityczny potencjał d u c h o w i e ń s t w a
Po wyjaśnieniu relacji między duchowieństwem a polityką i nierozdzielności
tych dwóch zjawisk należy poruszyć kwestię tego, w jaki sposób duchowieństwo
chce działać realizując swój obowiązek aktywności politycznej, jakimi dysponuje
instrumentami w tym zakresie. Analizując myśl polityczną imama Chomeiniego z
czasów walki wskażemy na kilka elementów instrumentarium, które prezentował
imam ze świadomością i zrozumieniem sytuacji na świecie i ówczesnych
warunków,
a) Propaganda
Rolę propagandy może dobrze wyjaśnić krótkie spojrzenie na historię
społeczną człowieka, proces rozwoju politycznego i zmiany w istocie porządku
międzynarodowego, który miał czasami charakter wyłącznie "militarystyczny",
kiedy indziej "ekonomiczny" a dziś z m i e r z a do m o d e l u " e k o n o m i c z n o informacyjnego". W czasach kiedy porządek światowy opierał się na sile ognia
armat, a jego aktorami były potęgi militarne, propagandę w jej podstawowych i
oczywistych funkcjach zastąpiła siła. W takiej sytuacji trzeba było po prostu
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dobywać oręża. Przed II wojną światową Niemcy poczuły się potęgą i stworzyły
grunt do rozpoczęcia wojny dysponując ważnymi instrumentami oddziaływania
propagandowego. Mówił o tym Hitler: "Obecnie kierowanie walkąjest rzeczą ł a t w ą
ponieważ możemy wykorzystać wszystkie możliwości jakimi dysponuje rząd.
Dysponujemy radiem i prasą, możemy więc zademonstrować mistrzowstwo i
kunszt w każdej dziedzinie."
Wraz z ze zmianą istoty porządku światowego i postępem technologicznym
dzisiejszy świat został spięty stalowym gorsetem informacyjnym, który łączy różne
kraje i narody. Agencje informacyjne, centra kulturalne, wydawnictwa, prasa, filmy,
satelity pośredniczące w przekazie informacje i dziesiątki innych urządzeń
stanowią potężną siłę, która wzięła w objęcia świat polityki. Warto wiedzieć, że
choć tydzień to tylko 168 godzin, to Rosjanie nadają na cały świat ponad 2000
godzin programów radiowych tygodniowo w 84 różnych językach używanych przez
mieszkańców naszej planety. Brytyjska sieć BBC posiada dwa kanały telewizyjne,
cztery krajowe programy radiowe i 29 zagranicznych z audycjami nadawanymi w
36 językach. Dzisiaj BBC wraz z wpływami krajów zachodnich, wielonarodowych
koncernów i organizacji międzynarodowych odgrywa niezmiernie istotną rolę pod
władzą wielkich mocarzy propagandy.
Imam Chomeini, rozumiejąc w pełni uwarunkowania światowe w dobie
walk, uznawał, że pierwszą działalnością jaką trzeba podjąć dla utworzenia rządu
muzułmańskiego jest kwestia propagandy: "Jesteśmy zobowiązani, aby się skupić
na kwestii utworzenia rządu muzułmańskiego. Pierwszą czynnością na tej drodze
jest <propaganda>. Powinniśmy iść naprzód poprzez propagandę. Zawsze tak
było na całym świecie. Kilku ludzi siadało, myślało i podejmowało decyzję, a w
ślad za nią rozpoczynało propagandę. Powoli napływali podobnie myślący i w
końcu powstała siła, która znajdowała oddziaływanie na rząd lub przystępowała
do walki z nim i obalała go. Obalili Mohammada Alego Mirzai i stworzyli rząd
konstytucyjny. Na początku nie było wojska i siły, szli naprzód dzięki propagandzie
[...]. Powoli poszerzał się zasięg oddziaływania propagandy i objął wszystkie grupy
społeczne. Ludzie przebudzili się i uaktywnili. Dzisiaj nie macie ani kraju, ani
wojska, lecz propaganda daje wam możliwość działania, a wróg nie może wam
odebrać wszystkich istrumentów oddziaływania propagandowego."
Dzięki postępowi technologicznemu człowiek otrzymał do dyspozycji
nowoczesne środki oddziaływania propagandowego. Imam Chomeini podkreślał
konieczność stosowania oddziaływania p r o p a g a n d o w e g o i różnych dróg
przekazywania przesłania islamu.
Każdy ruch rewolucyjny, który niesie jakieś posłannictwo i chce je
realizować, powinien je przekazać ludziom i stworzyć w społeczeństwie jednolity
system w a r t o ś c i i z a s a d , aby ostatecznie ustanowić w o p a r c i u o s w o j e
posłannictwo rządy "zbiorowej wiary i jedności kulturowej". Można tego dokonać
posługując się przemocą, podstępem lub przekonywaniem.
Imam Chomeini za najlepszą metodę propagowania posłannictwa islamu
uznaje uświadamianie i rozwijanie intelektualne ludzi: "Uczeni są zobligowani do
uświadamiania narodu." W posłaniu do studentów kształcących się poza granicami
kraju stwierdzał: "Jesteście zobowiązani do jak największego uświadamiania
narodu we wszelki możliwy sposób, do odsłaniania różnych podstępów aparatu
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władzy i ukazywania światu kreującego sprawiedliwość islamu." W innym miejscu
imam wskazuje na "sugestywną wiarę" wrogów islamu, którą należy zniszczyć
poprzez uświadomienie ludzi: "Trzeba tak działać, by narody pojęły ciążące na
nich zadanie. Jeżeli wy zechcecie i one zechcą jeżeli uczeni we wszystkich krajach
muzułmańskich zechcą rozwiązania problemu islamu i swoich krajów, to powinni
obudzić ludzi. Tych ludzi, którym poprzez wielowiekową propagandę narzucono
<przekonanie>, że nie można sprzeciwić się Ameryce albo Sowietom. Trzeba im
wytłumaczyć, że można to zrobić."
Warto wiedzieć, że imam Chomeini po utworzeniu rządu muzułmańskiego
uznawał "eksport rewolucji" na bazie propagandy, a nie w oparciu o siłę militarną
i działania wojenne. W czasie kiedy mnożyły się pomówienia ze strony wrogów
rewolucji islamskiej, zarzucających Islamskiej Republice Iranu zamiar zbrojnego
eksportowania swojej rewolucji, imam Chomeini stwierdzał: "Inną kwestią jest
eksport rewolucji. Było wielokrotnie powiedziane, że my z nikim wojny nie chcemy.
Dzisiaj nasza rewolucja ekspanduje. Wszędzie gdzie wydziedziczeni wpatrują
się w islam, powinniście poprzez prawidłową propagandę przedstawiać islam
takim, jakim jest. A propaganda - propaganda powinna być szeroka, dla islamu i
republiki islamskiej, a ambasady powinny propagować wszędzie islam i republikę
islamską."
b) Propaganda polityczna poprzez obrzędy religijne
Pośród kwestii, do których odwoływał się imam Chomeini w swojej
argumentacji, dowodząc "politycznego charakteru religii muzułmańskiej", znalazły
się m. in. obrzędy religijne, które oprócz funkcji kultowej mają również aspekt
polityczny. Mówiąc o propagandzie imam Chomeini uznaje je za bardzo istotny
instrument propagowania posłannictwa islamu: "Wiele przykazań islamu
dotyczących kultu jest zarazem źródłem służby o charakterze społecznym i
politycznym. Kult w islamie jest z zasady połączony z polityką i kierowaniem
społeczeństwem. Np. modlitwa zbiorowa, pielgrzymka do Mekki czy zgromadzenie
piątkowe wpływają na umacnianie wiary i moralności a jednocześnie obejmują
oddziaływanie polityczne. [...] W islamie tak jest wszystko urządzane, że każdy
sam chce udać się na pielgrzymkę, a wyruszywszy sam pragnie uczestniczyć w
modlitwie zbiorowej. Powinniśmy wykorzystać te zgromadzenia z zamiarem
propagowania i nauczania religii oraz rozszerzania zasięgu muzułmańskiego
odrodzenia doktrynalnego i politycznego. Niektórzy sądzą jednak inaczej i chcą
tylko nie być <tymi, którzy błądzą>. Idąc na pielgrzymkę rozdmuchują różnice
zamiast szukać porozumienia ze swoimi braćmi muzułmanami, propagować
doktrynę i przykazania islamu oraz dążyć do znalezienia rozwiązań problemów
dotykających cały świat muzułmański, np. wziąć udział w wysiłkach na rzecz
wyzwolenia Palestyny, która jest ojczyzną islamu. A przecież muzułmanie w
c z a s a c h p i e r w o t n e g o islamu d o k o n y w a l i w a ż n y c h d z i e ł w y k o r z y s t u j ą c
zgromadzenia piegrzymkowe i modlitewne [...]. Dzisiaj powinniśmy z całą powagą
urządzać te zgromadzenia i wykorzystywać je dla propagandy i nauczania. W
ten sposób rozszerzy się i osiągnie apogeum odrodzenie doktrynalne i polityczne
islamu."
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c) Propaganda polityczna poprzez ośrodki nauczania
Centra religijne i ośrodki nauczania zawsze odgrywały w a ż n ą rolę w
dziejach islamu. Tą d r o g ą ludzie zapoznawali się z zasadami islamu i w
rzeczywistości owocem wysiłków podejmowanych w ośrodkach nauczania była
nie tylko wiara religijna ludzi, ale także zachowanie całego islamu. Propagatorzy
religii opuszczający te ośrodki oprócz nauczania kwestii doktrynalnych zajmowali
się również w mniejszym lub większym stopniu politycznymi i społecznymi
aspektami islamu. W ostatnich czasach na skutek różnych knowań i wypaczonych
koncepcji postulujących odzielenie religii od polityki rola ośrodków naukowych
została niestety zawężona wyłącznie do nauczania kwestii kultowych. Jednak
imam Chomeini potrafił wlać w nie ducha politycznego, zobligował nauczycieli
religii do przekazywania ludziom wiedzy o politycznych, a nie tylko kultowych
aspektach nauczania islamu: "Powinniście nauczać kwestii kultowych, ważne są
jednak również polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty nauczania islamu. To
one były zawsze osią wszelkich działań i dalej powinny nią być [...]. Dzisiaj ośrodki
w Qomm, Maszhadzie i innych miejscach są zobowiązane do prezentowania
islamu, zaznajamiania z nim ludzi. Powinniście pokazać siebie, wasz islam, jako
przykłady przywództwa i rządu muzułmańskiego, szczególnie w środowisku
akademickim i wśród ludzi wykształconych."
Na skutek propagandy antyreligijnej oraz pojawiania się błędnych koncepcji
w samych ośrodkach opanowała je atmosfera beznadziejności i odrętwienia. W
ten sposób został przygotowany grunt pod odsunięcie się ośrodków nauczania
od kwestii politycznych. Imam Chomeini rozumiejąc tę sytuację wskazywał na
konieczność reform: "Prezentowanie islamu wymaga, by ośrodki nauczania
zreformowały się w ten sposób, że program edukacyjny i metody nauczania
zostaną udoskonalone. Słabość, lenistwo, rozpacz i brak wiary w siebie powinny
ustąpić miejsca skupieniu, staraniom, nadziei i ufności we własne siły. Powinny
zniknąć ślady pozostawione przez obcą propagandę w mentalności niektórych
osób. Zreformować musi swoje koncepcje grupa <świętoszków>, która działając
w środowisku duchownych utrzymuje ludzi z dala od islamu i reform społecznych.
Dworscy duchowni, którzy wystawiają religię na sprzedaż, powinni opuścić
ośrodki nauczania islamu. Agenci kolonializmu oraz aparatu edukacyjnego,
propagandowego i politycznego marionetkowych rządów od wieków zatruwają
ludzi, psują umysły i charaktery. Ci, którzy wchodzą z zewnątrz do ośrodków
nauczania religii i środowisk duchowieństwa, wynoszą oczywiście złe wpływy
intelektualne i moralne. Te ośrodki są jednak częścią społeczeństwa i dlatego
też powinniśmy starać się o intelektualną i moralną naprawę osób z nimi
związanych [...] Te wpływy są w pełni widoczne. Są tam np. tacy, którzy
przysiadłszy gdzieś w kącie szepczą sobie do ucha: <to nie jest zajęcie dla nas.
Co nas to obchodzi? My powinniśmy się tylko modlić i zajmować kwestiami
kultowymi>. Taki sposób myślenia jest konsekwencją obcych wpływów, skutkiem
kilkuwiekowej propagandy kolonizatorów, która wnikęła w samo serce Nadżafu,
Qomm, Maszhadu i innych ośrodków, stając się przyczyną zrezygnowania,
słabości i lenistwa."
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W czasach walki wyrażano czasem wątpliwości dotyczące możliwości
stworzenia rządu muzułmańskiego w krótkim czasie poprzez oddziaływanie
propagandy, Imam Chomeini w ogóle odrzucał rozumowanie w takich kategoriach:
"Żaden myślący człowiek nie oczekuje, że nasza propaganda i nauczanie
doprowadzą wkrótce do stworzenia rządu muzułmańskiego. Osiągnięcie sukcesu
w u s t a n o w i e n i u rządu m u z u ł m a ń s k i e g o w y m a g a od nas w i e l u r ó ż n y c h
nieustannych działań. Jest to cel, który wymaga czasu [...] Wielcy ludzie
posiadający szerokie horyzonty myślowe nigdy nie ulegają zwątpieniu i nie
rozmyślają nad... swoim obecnym położeniem."
Hodżdżat-ol-eslam

Mohsen

Mohadżer

z perskiego tłum. Maciej Lang

1. dosł. rządy faqiha (muzułmańskiego prawoznawcy) - zgodnie z doktryną szyicką w
czasie nieobecności „ukrytego" dwunastego imama wspólnota wiernych powinna być
kierowana przez działającego w jego imieniu duchownego o najwyższych kwalifikacjach.
Doktryna ta posłużyła jako teoretyczna osnowa przy opracowywaniu konstytucji
Islamskiej Republiki Iranu (przyp. tłum.)
2. chodzi o obowiązek określany w prawie muzułmańskim jako wadżeb-e kafaji, tzn.
jeżeli wypełnia go jeden z adresatów, to pozostali nie sąjuż do tego zobligowani (przyp.
tłum.)
3. chodzi o jednego z dwunastu imamów szyickich (przyp. tłum.)
4. chodzi o dwunastego imama, który wedle tradycji szyickiej nie umarł, lecz „zniknął",
by pojawić się na końcu świata i poprowadzić siły dobra do ostatecznej rozprawy z
siłami zła (przyp. tłum.)
5. chodzi o obowiązek na zasadzie wadżeb-e kafaji (przyp. tłum)
6. szyicki prawoznawca, który osiągnął najwyższą biegłość w interpretowaniu norm
szariatu i jest uprawniony do wydawania samodzielnych orzeczeń (przyp. tłum.)
7. taąija w tradycji szyickiej oznacza ukrywanie własnych przekonań religijnych, gdy
pojawia się taka konieczność.
8. jeden z dwunastu imamów szyickich, którego grób znajduje się w Maszhadzie (przyp.
tłum.)
9. chodzi o 1342 rok hidżry słonecznej, czyli 3 sierpnia 1962 r. (przyp. tłum.)

FRONDA DOŻYNKI 1996

307

JACEK STANISZEWSKI

NIEWIDZIALNE SZTANDARY ASASYNÓW
1.
Kto zajmie się znaczeniami na stos rzuconymi
przed tym, który odkrywa tajemnice losu?
AR-RADI
Szukający początków staje się rakiem.
FRYDERYK
NIETZSCHE
HistoriaAsasynów niczym stroma górska ścieżka wije się pomiędzy dwoma
zdradliwymi przepaściami zapomnienia i mistyfikacji.
Analiza zjawisk ukrytych, sensowne odczytanie konfiguracji faktów zależy
w równej mierze od wiarygodności źródeł jak i od naszej intuicji. Wszystkie istotne
tropy giną w pustyni. Większość oryginalnych dokumentów uległa (celowemu?)
zniekształceniu lub została unicestwiona przez barbarzyńskich nomadów.
Rekonstrukcja dziejówAsasynów staje się zatem polimorficzna, wielokierunkowa,
jest zbudowana na podstawie „różnie uformowanych materii, dat i przeróżnych
prędkości" (Deleuze). Być może nie ujawnia ona obiektywnej prawdy historycznej,
ale z całą pewnością wskazuje na kilka jaśniejszych punktów, wyłaniających
się z mroku czasu.
W 632 roku po śmierci proroka Mahometa rozpoczęła się zażarta walka o
sukcesję. Po jednej stronie politycznej planszy znaleźli się ortodoksyjni sunnici,
którzy, popierając „praworządny" kalifat bagdadzki, reprezentowali jednocześnie
interesy Arabów. Ich przeciwnikami byli znajdujący się początkowo w mniejszości
s z y i c i . G ł o s i l i oni s u r o w y p o r z ą d e k s p o ł e c z n y o p a r t y n a c a ł k o w i t y m
podporządkowaniu się imamowi, "królowi" i zarazem najwyższemu kapłanowi władcy świata świeckiego i duchowego.
Szyici uważali, że imamem może być jedynie bezpośredni (czy też, w
niektórych przypadkach, duchowy) spadkobierca Mahometa z rodu jego córki
Fatimy i zięcia Alego. Imam, jako wysłannik boski, miał objaśnić uczniom
ezoteryczną warstwę Księgi, włączając się zarazem w cykl proroctw. Szyici
zwracali też uwagę na nadchodzące millenium, oczekując powrotu jednego z
dawnych imamów w postaci „mahdiego" - niebiańskiej istoty, która odkryje
tajemnice stworzenia i zapoczątkuje na ziemi królestwo czystego ducha.
Wobec potencjalnie wrogiego otoczenia obowiązywała reguła dochowania
tajemnicy, twarda samodyscyplina i kult męczeństwa za wiarę. Wrogi szyitom
poeta Ibn Sukkara zestawia biel ich szat (wywodzoną niekiedy z ikonografii
gnostycznej) z czernią serc. Ich wzorem był młodszy brat Alego, Husain, zgładzony
podczas próby odzyskania należnego mu kalifatu.
Po śmierci szóstego imama Dżafara as-Sadika w 765 roku, następuje
wewnętrzny podział szyizmu na odłam d w u n a s t o w c ó w (imamistów) oraz
siedmiowców (ismailitów). Dwunastowcy, którzy stanowili większość, popierali
sukcesję syna Dżafara, Musy, i głosili nadejście millenium wraz z pojawieniem
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się dwunastego imama. Siedmiowcy utrzymywali natomiast, że przewodnictwo
duchowe należało pierwotnie do starszego brata Musy, Ismaila. Twierdzili ponadto,
że zaginiony w niewyjaśnionych okolicznościach w roku 770 syn Ismaila Mohammed - był siódmym i ostatnim imamem, a millenium nadejdzie wraz z
jego powrotem na ziemię.
Peter Lamborn Wilson w kontrowersyjnej pracy „TheAnti-Caliph" poświęca
wiele miejsca rozważaniom dotyczącym ismailickiej gnozy. Ismailici podkreślali
cykliczną naturę historii, której zasadą przewodnią jest prawo ciągłych przemian
i fluktuacji. Kosmiczna wstęga wydarzeń wciąż się rozwija, nie doprowadzając
ani do katastrofalnego wyładowania, ani do „złotego wieku". Każdy z pod-cykli
dziejowych znajduje się pod s z c z e g ó l n ą o p i e k ą proroka (którego osoba
reprezentuje zewnętrzny aspekt objawienia) i świętego - asasa (zaskakująca
analogia?), utożsamionego z aspektem wewnętrznym. Tak więc Mojżesz przyniósł
z góry Synaj Prawo, Aaron zaś nauczał jego znaczenia ezoterycznego. Mahomet
dał ludowi Koran i Shariah, Ali wcielił w życie (dał przykład swoją męczeńską
śmiercią) ukryte znaczenia Ksiąg.
Głęboki sens objawień, znany wcześniej jedynie wybranym staje się, dzięki
bosko natchnionym interpretatorom, dostępny ogółowi. Każdy wytrwały
poszukiwacz znajduje się pod szczególną ochroną sił działających wewnątrz
Tradycji.
Ortodoksyjny Islam uważa się za ostatnie ogniwo w łańcuchu objawień.
Wiara w proroków pojawiających się po Mahomecie jest zatem herezją i dla
różnego rodzaju fundamentalistów oznacza nieodwracalne porzucenie jedynej
słusznej drogi.
Ismailiccy misjonarze - da'i - głoszący tę radykalną teologię przemierzali
wszystkie zakamarki ówczesnego świata arabskiego. Choć sunnici bagdadzcy
starali się za wszelką cenę infiltrować da'i, ich sukcesy były znaczące. W 909
roku ustanowili oni w Tunezji rywalizujący z Bagdadem kalifat fatymidzki, który
w późniejszym okresie rozszerzył swoje granice o Sycylię, Egipt, Kair i Afrykę
Północną. Fatymidzi wywodzili swój rodowód bezpośrednio od Fatimy i Alego.
Wewnętrzny krąg inicjowanych miał dostęp do ezoterycznych sekretów ismailizmu
i praktykował taqiyya (dozwoloną symulację); fatymidzcy misjonarze w swojej
teologicznej dywersji mogli podawać się za sunnitów lub ortodoksyjnych szyitów.
Taqiyya była ideą rozwiniętą w kręgach represjonowanej mniejszości
intelektualnej, a jej pierwowzorem był znany m.in. w sufizmie motyw derwiszakłamcy. Miejscem, w którym adepci zgłębiali kolejne poziomy wtajemniczenia,
była kairska Wielka Loża. Stanowiła ona rodzaj prowadzonej przez ismailitów
bazy szkoleniowej, przygotowującej do działania elitarne grupy wszechstronnie
wykształconych kurierów. W psychotopografii miasta krzyżowały się magiczne
leylines kilku tradycji - spadkobiercy staroegipskiej magii ceremonialnej ulegali
wpływom myśli neoplatońskiej, gnostycy prowadzili dysputy z zoroastrianami,
chrześcijanie zaś spotykali mistyków sufi.
System poznawany przez adeptów ismailickiej Wielkiej Loży zakładał
odsłonięcie ukrytych znaczeń Prawa. Najwyższy poziom rozwoju po Bogu
prezentowali prorocy, stojący na poziomie Umysłu Uniwersalnego. Na niższych
p o z i o m a c h hierarchii z n a j d o w a l i się „ t o w a r z y s z e P r o r o k a " : Ali ( D u s z a
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Uniwersalna), siedmiu imamów (Pierwotna Materia), główny da'i (Wielki Mistrz),
zwykli da'i (poziom Czasu) oraz reszta gatunku ludzkiego. Według nauki Wielkiej
Loży, człowiek - pomimo niemożliwości poznania boskiej substancji - jest w stanie
w wyniku kolejnych, następujących po sobie iluminacji osiągnąć poziom Umysłu
Uniwersalnego, stając się tym samym jednym z proroków. W przypowieściach
ismailickich często pojawia się postać pielgrzyma, gorączkowo poszukującego
prawdy i poddawanego wielu różnorodnym próbom. Pod koniec drogi strudzonego
wędrowca oczekuje zasłużona nagroda. Jeśli jego dążenie do poznania było
czyste i prawdziwe, zostawał on wtajemniczony przez imama w zawiłości Prawa.
Ci, którzy nie wykorzystali danej im szansy musieli być przygotowani na potępienie.

2.
Założyciele kolonii, pasterze ludów, misjonarze na krańcach ziemi, znają te
tajemne upojenia; i w łonie wielkiej rodziny, którą stworzył sobie ich geniusz,
nieraz muszą śmiać się z tych, co litują się nad ich losem tak szalonym i życiem
tak niewinnym.
CHARLES
BAUDELAIRE
Kluczową postacią w dziejach mrocznej potęgi Asasynów był jej twórca,
Al-Hassan Ibn-AI-Sabbah. Pochodził z szyickiego rodu „ d w u n a s t o w c ó w "
(imamitów). Najprawdopodobniej był Persem z miasta Tus. Philip K. Hitti wspomina
także, że podawał się za potomka królów z południowoarabskiej dynastii
Himyaritów.
W e d ł u g niektórych przyjaciółmi Hassana podczas j e g o s t u d i ó w w
Niszapurze byli poeta Omar Khayyam i wybitny polityk sunnicki Nizam al-Mulk,
wezyr sułtana seldżuckiego Malikszacha. Relacja jest najprawdopodobniej
historycznie nieścisła, ale możemy przypuszczać, że pomimo różnic wieku i
statusu społecznego ludzie ci istotnie się poznali. W późniejszym okresie
pozytywny początkowo stosunek Hassana do al-Mulka przerodził się we wrogość.
Stało się tak głównie za sprawą niepohamowanych ambicji, które w końcu zawiodły
ich na pole walki.
Młody Hassan wyróżniał się z pewnością ogromną ambicją i - być może
jeszcze w i ę k s z ą - ż ą d z ą zemsty. Wychowany w d u c h u nauki imamickiej
młodzieniec spędził wiele chwil na wertowaniu Koranu i prowadzeniu rozmów,
których tematem były z pewnością najbardziej istotne zagadnienia szyizmu stworzenie pierwszego człowieka, miejsce Iblisa (szatana) w kosmicznej hierarchii
oraz natura zła. Najprawdopodobniej w owym czasie przebywający przypadkowo
w Al-Rajj Hassan spotkał pewnego bliżej nie zidentyfikowanego heretyckiego
misjonarza, który wprowadził go w arkana ezoteryzmu batynickiego („batin" ukryte znaczenie Księgi). Wkrótce potem - po okresie zwątpienia i młodzieńczych
rozterek nastąpiła duchowa metamorfoza Hassana („Bóg chciał, by moje ciało i
kości stały się czymś innym") i nawrócenie na wiarę ismailicką. W roku 1078
przybył do Kairu z zamiarem uzyskania od ósmego kalifa fatymidzkiego
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pozwolenia na działalność misjonarską w rodzimej Persji. Kalif przystał na
propozycje Hassana pod warunkiem, że ten ostatni będzie popierał prawa do
tronu najstarszego syna władcy, Nizara. Niektórzy z historyków dostrzegają w
tym wydarzeniu „punkt alfa" historii Asasynów.
Mówi się także, że epizod kairski stał się bezpośrednią przyczyną szeregu
konfliktów z przywódcami duchowymi ismailizmu - daje to pewne wyobrażenie o
niezależności ideologicznej Hassana. Młody, a jednocześnie pozbawiony złudzeń
„człowiek znikąd" już wtedy budził lęk swymi pozornie pozbawionymi sensu
wypowiedziami na temat przyszłości.
Od tej chwili źródła podają kilka sprzecznych wersji - według jednej
zmuszony do opuszczenia Egiptu Hassan powrócił przez Aleppo i Damaszek
do Persji; inna opisuje jego misjonarsko-wywrotową działalność, obfitującą w
takie wydarzenia jak cudowne oswobodzenie z niewoli czy też uciszenie burzy
na morzu.
Niespełna trzydziestoletni Hassan pojawił się następnie w twierdzy Alamut,
położonej w przedłużeniu łańcucha Elbrusu. Warownia, znajdująca się na
wysokości 190 m na szczycie przypominającym pokład okrętu (nazwa twierdzy
oznacza orle gniazdo - według lokalnej legendy w tym miejscu odpoczywały
uczące się latać orły), posiadała wielkie znaczenie strategiczne. Bliskość
morza Kaspijskiego i sąsiedztwo dużych miast zapewniały Alamut stałe dostawy
wszelkiego rodzaju towarów; z upływem czasu twierdza stała się praktycznie
samowystarczalna. Ogromne zapasy umożliwiały przetrwanie dużej,
kilkusetosobowej załogi. Sunnicki komendant Alamut wkrótce odkrył obecność
intruza. Hassan zareagował niezwykle szybko i skutecznie - dzięki j e g o
manipulacjom większość załogi opowiedziała się za usunięciem dotychczasowego
komendanta. Niewykluczone, że Hassan posłużył się w tym przypadku czymś w
rodzaju przekupstwa czy też szantażu; trudno też zbagatelizować fakt, że miał
wówczas wciąż poparcie potężnych kairskich sponsorów.
Twierdza Alamut została przejęta przez Hassana około 1090 roku.
Rozpoczął się okres gruntownej reorganizacji militarno-religijnej. Dotychczasowa
załoga twierdzy została podzielona na grupy, z których wyłoniono ludzi o
szczególnych umiejętnościach. Alamut zostało także przebudowane i
unowocześnione. Poza nowymi rozwiązaniami architektury militarnej Hassan
był niezwykle zainteresowany rozwojem systemu ogrodów, których przeznaczenia
nikt się wtedy jeszcze nie domyślał.

3.
Będą podobni do szarańczy rozsypanej...
KORAN SURA U V „Księżyc"
Hassan marzył o tym, by stworzyć w Alamut miejsce istniejące poza
czasem, zonę regulowaną przez paradoksalne zbliżenie nieograniczonej wolności
i absolutnej kontroli. Niekonwencjonalne myślenie w połączeniu ze skutecznymi
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metodami socjotechnicznymi miało doprowadzić do wyłonienia nowej rasy ludzkiej:
doskonałej w uwielbieniu dla władcy, zarówno krańcowo agresywnej jak i zdolnej
do subtelnej mimikry.
Dotychczas dominujący w Alamut system został zastąpiony
zmodyfikowaną wersją doktryny ismailickiej. Rolę imama przyjął Hassan, od tej
pory nazywany głównym da'i, Wielkim Mistrzem czy też Sheikh Al-Jebal - Starcem
z Góry. Kolejne pozycje w hierarchii zajmowali starsi da'is, zwykli da'is, rafiq
(zwani towarzyszami), lasiq (laicy, czy też nowicjusze) oraz fidai (poświęceni) bezlitośni wykonawcy wyroków.
Hassan, jako władca eksterytorialnego państwa Asasynów, bywa często
określany jako idealny przywódca religijny i konspirator. Mówi się, że nie opuszczał
fortecy przez ponad trzydzieści lat, ukazując swoje oblicze jedynie kilkakrotnie
wobec swoich podwładnych. Te publiczne wystąpienia miały formę iluzorycznych
widowisk, obfitujących w zręcznie spreparowane triki. Należała do nich z
p e w n o ś c i ą publiczna rozmowa Hassana z o d c i ę t ą głową, bez wątpienia
wywołująca strach i uwielbienie wiernych. Ogromna, niemalże hipnotyczna siła i
brutalność działania pozwalały mu bez najmniejszych przeszkód panować nad
pokaźnym, kilkusetosobowym garnizonem. Co jakiś czas musiały się zapewne
odbywać swoiste testy lojalności, połączone z czystkami - z bliżej nieznanego
powodu Hassan skazał na śmierć swoich dwóch synów.
Po śmierci kalifa al-Mutansira, jego syn Nizar (do którego poparcia
zobowiązał się niegdyś Hassan) został usunięty przez ormiańskiego uzurpatora.
Wywołało to oburzenie wśród ortodoksyjnych ismailitów, a Hassanowi dało
pretekst do ogłoszenia się księciem niezależnym od jakiejkolwiek władzy
zwierzchniej oraz do zorganizowania kilku w i d o w i s k o w y c h w y p a d ó w
terrorystyczno-odwetowych. Przy pomocy swojej wiernej załogi atakował i
zdobywał garnizony, a jego ludzie wykonywali pierwsze skrytobójcze wyroki
śmierci na wrogach. Ismailicka taqiyya w połączeniu z herezją stworzyła iście
wybuchową mieszankę. Wysłannicy Hassana pojawiali się ze swymi ostrymi
sztyletami w najbardziej niedostępnych miejscach, kładąc kres ziemskiemu
panowaniu władców i wodzów. Nikt nie był bezpieczny: przed wyrokiem Starca
nie było ucieczki. Jego rozkazy przenikały do komórek nerwowych desperatów,
gotowych do zatopienia świata w krwi. Stawką było jednak osobiste oświecenie,
wstąpienie do przezroczystych ogrodów Proroka, wilaya - był to moment triumfu
nieskończoności i pustki. Benjamin Ben Jon z Tudeli, kupiec i podróżnik
przebywający na terenach kontrolowanych przez Asasynów około roku 1170
(podczas panowania Hassana II) relacjonował: „Górale owi nie pragną innej religii
jak tylko tę, co zawiera się w nauce ich starego proroka. Wszyscy obawiają się
niezmiernie gniewu tychże ponieważ za cenę własnego życia mordują nawet
królów". Z pewnością trudno byłoby dziś ustalić nawet przybliżoną liczbę ofiar
Asasynów. Jak można się domyślać, większość pochodziła spośród najwyższych
warstw społecznych - przeciętni ludzie rzadko bywają ofiarami zamachów.
Podzielony świat islamski także lękał się ikonoklastów: w ich tekstach
wychwalane były zalety Kobiet, Pachnideł i Modlitwy, powszechnie wiadomo o
ich liberalnym podejściu do niektórych psychoaktywnych używek. Do obiegu

312

FRONDA DOŻYNKI 1996

publicznego dociera opowieść o skonstruowanym przez Hassana „Ogrodzie
Rozkoszy", miejscu obfitującym we wszelkie wyobrażalne rozkosze - pałace
tętniące muzyką, hurysy, tancerki, cudowne owoce. Do ogrodu byli przenoszeni
młodzi adepci Mistrza (rzekomo pod działaniem narkotyku), przebywali w nim
przez kilka dni, po czym wracali na dwór. Przekonani o nadnaturalnych
możliwościach Starca, decydowali się na wykonanie każdego rozkazu i powrót
do nierealnej krainy. Marco Polo stwierdza wprost: „Odchodzili i czynili wszystko,
co im rozkazano. Tak też nikt, skoro Szejk z Góry zapragnął jego śmierci, nie
mógł ujść z życiem".
Niektórzy autorzy poczuli się z a p e w n e p o d e k s c y t o w a n i w ą t k i e m
farmakologicznym: Robert Anton Wilson twierdzi z dużym przekonaniem, że
Hassan w swych eksperymentach socjotechnicznych używał ciemnej odmiany
haszyszu, „pomieszanej z kilkoma szczyptami belladonny i bieluni". Joel Fort
uważał, że chodzi o wino i opium, bez domieszek marihuanowych. Inni badacze
wymieniają ponadto takie środki jak muchomor amanita muscaria (John Allegro),
mandragora czy bufotenina.
Najczęściej, w pracach poświęconych Asasynom pojawiają się sugestie
oparte na współbrzmieniu słów „hashish" i „hashshishin". Trudno jednoznacznie
odrzucić tę teorię - medyczno-mistyczne działanie żywicy konopnej było znane w
tej części świata już w neolicie. Niektóre z gnostycznych ugrupowań islamskich
(np. alchemiczna sekta Ikhwan al-Safa - Braterstwo Czystości) czynnie zajmowały
się penetracją odmiennych stanów świadomości, wywołanych przez „magiczne
chemikalia". Równie przekonująca wykładnia etymologiczna odwołuje się do
znanego w izmailickiej gnozie terminu „asas" oznaczającego „świętego" i
reprezentującego wewnętrzny aspekt objawienia. Arif Tamir odrzuca teorie
Wilsona i proponuje uznanie za pierwowzór nazwy sekty słowa „assas" (strażnik
twierdzy).
Metody Asasynów były na tyle niekonwencjonalne, że trudno jednoznacznie
odrzucić „chemiczną" teorię - przemawia za nią wiele istotnych dowodów. Warto
jenak zdać sobie sprawę z faktu, że organizacja ta nie zajmowała się wyżej
wymienionymi substacjami dla celów czysto rekreacyjnych. Ludzie Hassana
tworzyli sprawną, zdyscyplinowaną armię działającą na dwóch poziomach otwartym i zamaskowanym. Wykorzystując sieć sprawnie działających agentów,
Starzec z Góry był w stanie planować posunięcia z pewnym wyprzedzeniem
czasowym. Jego ludzie, niczym zdalnie sterowane maszyny, reagowali
skutecznie i szybko. W pewnym sensie, nowatorskie techniki Asasynów stanowią
punkt wyjścia współczesnych służb wywiadowczych. Tajemnica i dyscyplina,
tak cenione przez Hassana, były podstawą działania głęboko zakonspirowanych
szpiegów, egzystujących dziesiątki lat na dworach, i „przebudzonych" z uśpienia
przy pomocy dyskretnego sygnału.
W początkowym okresie istnienia widmowa armia zAlamut odnosiła wiele
znaczących sukcesów. Oblężenie twierdzy przez wojska sułtana Malikszaha w
roku 1092 okazało się przedsięwzięciem z gruntu chybionym - ekspedycja
karna została zdziesiątkowana przez działającą pod osłoną nocy grupę
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dywersantów. Wezyr Malikszaha Nizam al-Mulk (rzekomy rówieśnik Hassana i
zdeklarowany przeciwnik Asasynów) zginął tego samego roku, zasztyletowany
przez fida'i przebranego za sufickiego pielgrzyma.
Koneksje Asasynów sięgały bardzo daleko - pod koniec XI wieku udało im
się zdobyć poparcie seldżuckiego księcia Aleppo, Ridwana Ibn-Tutusha. W wielu
miejscach sieć skomplikowanych morderstw politycznych doprowadziła do
powstania „filii" Alamut. Chociaż najwyższym autorytetem był dla nich „Szejk z
Góry" i jego spirytualno-polityczna doktryna, prowadziły one działalność
autonomiczną, perfekcyjnie dostosowaną do warunków lokalnych. Wpływy
Asasynów dosięgły nawet Indii - istnieją dowody na to, że udało im się skutecznie
infiltrować sektę thugów - morderczych czcicieli bogini Kali.
Asasyni przeprowadzili kilka udanych operacji wojskowych w Syrii należało do nich np. opanowanie górskiej fortecy Masyad oraz kilku innych
warowni położonych na północy kraju -Al-Kahf, Al-Qadmus iAI-Ullayqah. O skali
tych działań może świadczyć fakt, iż czasowo okupowali oni niektóre z miast o
znaczeniu strategicznym, np. Shayzar. Z upływem czasu Asasyni syryjscy stali
się praktycznie niezależni od ośrodków w Persji.
Krzyżowcy, napływający od momentu ogłoszenia pierwszej krucjaty
ogromną falą, stanęli wobec potężnego, choć kompletnie zdezorganizowanego
przez Asasynów nieprzyjaciela. Należy zakładać, że tajne pertraktacje między
wysłannikami Hassana a stroną chrześcijańską rozpoczęły się jeszcze przed 1095
rokiem. O podobnych kontaktach napomykają między wierszami niektóre z kronik;
Wilhelm z Tyru, potwierdzając heretyckie powiązania templariuszy, wspomina
o dwóch asasyńskich wysłannikach wyrażających jakoby gotowość ich pana do
przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa istotne
aspekty tej wzmianki:
1) Wilhelm z Tyru z całą pewnością nie zdaje sobie sprawy z istnienia taqiyya taktyki umożliwiającejAsasynom „zmianę skóry" i wyciągnięcie realnych korzyści
z aliansu wymierzonego przeciwko sunnitom. Próby negocjacji wynikały zatem
nie tyle z prochrześcijańskich sympatii, co ze świadomej kontynuacji wybranej
metody.
2) Relacja Wilhelma z Tyru jest świadectwem wymierzonym przeciwko zakonowi
templariuszy. Trudno tu wykluczyć możliwość zniekształcenia lub celowego
spreparowania wiadomości dotyczącej faktycznych wydarzeń.
Asasyni z całą pewnością podejmowali działania mające na celu zdobycie poparcia
krzyżowców. W 1102 roku przed stoczeniem bitwy z chrześcijanami, z rąk ludzi
ludzi Hassana ginie książę Emessy. Z pewnądoządobrej woli można zaryzykować
stwierdzenie, że dzięki machinacjom Asasynów oddziały krzyżowców zdołały
umocnić swe pozycje w Lewancie. Na początku XII wieku, sytuacja zaczęła
przypominać Hobbesowską „wojnę wszystkich przeciwko wszystkim". Sułtani
seldżuccy i przywódcy sunniccy rozpoczęli prześladowania izmailitów
mieszkających na ich terenach. Przestało istnieć wiele obronnych osad, a ich
mieszkańcy poginęli lub zostali „przeprogramowani" przez najeźdźców.
Śmierć Hassana i Sabbah w 1124 roku zamknęła pierwszy okres
działalnościAsasynów. Rozpoczął się okres kolejnej Przemiany, Ruz-i Ouiyamat
- Wielkiego Wskrzeszenia dusz w czasach ostatnich.

314

FRONDA DOŻYNKI 1996

4.
Wyjdź, więźniu. Niebo jest otwarte.
Ja Hassan i Sabbah unicestwiam słowo na wieki.
WILLIAM S. BURROUGHS - NOVA EXPRESS
Kultura lepiej wychodzi na synach marnotrawnych
niż na tych, którzy nigdy nie schodzą z utartych ścieżek
ROGER CAILLOIS - O DUCHU SEKT
Sukcesorem Hassana był Wielki Da'i Kia-Busurg-Omid, który powiększył
terytorium Asasynów o kilka twierdz położonych na terenach syryjskich, a jego
ludzie zgładzili ponoć dwóch kalifów. W roku 1151 ofiarą sekty padł skłaniający
się ku paktom z sunnitami książę Raymond z Trypolisu. Istnieje przypuszczenie,
jakoby zamach ten został "zlecony" przez kogoś ze strony chrześcijańskiej. Wiele
także wskazuje na to, że Asasyni byli skłonni (przynajmniej w początkowym
okresie) do podzielenia się z krzyżowcami kontrolą nad pewnymi obszarami
granicznymi.
Znamienne są dzieje jednej z grup asasyńskich, która działając pod presją
ataku sunnickiego, została zmuszona do płacenia templariuszom rocznego trybutu
w wysokości 2000 złotych monet. Inna grupa stała się przedmiotem rozgrywki
między templariuszami a joannitami z twierdzy Marquab (prowadzono nieustający
spór o to, czyim trybutariuszem powinni zostać Asasyni).
W 1 1 6 2 roku władzę w Alamut obejmuje Hassan II, niekonwencjonalny
przywódca o naturze filozofa. Jego pojawienie się na scenie wydarzeń możemy
uznać za moment szczytowy historii Asasynów; jest to zarazem początek ich
końca.
W siedemnastym dniu miesiąca Ramadan roku islamskiego 560 (8 sierpnia
1164) Hassan II ogłosił nastanie Ruz-i Quiyamat - Wielkiego Wskrzeszenia.
Zasłona, ukrywająca literę Prawa, została na zawsze zlikwidowana. Oznaczało
to nie tylko zniesienie ismailickiej dyscypliny, ale także radykalne odejście od
wszelkich autorytarnych zakazów tego świata.
Wszyscy uczestnicy heretyckiej uczty Hassana II byli zwolnieni z wszelkich
ograniczeń religii. Pijąc wino i jedząc wieprzowinę podczas Ramadanu, Asasyni
celebrowali Koniec Czasów i nadejście raju. Każdy, kto pojął znaczenie Ouiyamat
i dotarł do źródeł umysłu, stawał się "imamem własnego bytu". Psychiczny imamat
przekroczył wszelkie granice czasoprzestrzenne: każda osoba, dochodząca do
wniosku, że "nic nie jest prawdziwe" i "wszystko jest możliwe" (zdania
przypisywane zazwyczaj Hassanowi II), osiągała poznanie archetypalnego stanu
usytuowanego pomiędzy historią i strefą pozaczasową. Nie wszyscy stawali się
świętymi; odnosiło się to tylko do jednostek zdających sobie sprawę z wartości
nowego cyklu historycznego, dostrzegających niebo i piekło jako równoległe
stany psychiki.
"Sąd Ostateczny" Hassana II przebiegał nie tylko w rzeczywistości
t e o l o g i c z n e j - dotyczył także s z e r o k o r o z u m i a n e j polityki. S k o r o każdy
uczestniczący w Ouiyamat staje się potencjalnie imamem, system nabiera cech
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anarcho-monarchistycznych, a podziały na rządzących i rządzonych ulegają
całkowitemu zatarciu. Wydaje się, że postawa relatywizująca powinna sprzyjać
kształtowaniu się obojętności. W istocie Hassan II ogłosił świętą wojnę ze
wszystkimi, którzy odrzucili nową wiarę, a tym samym wybrali śmierć. Choć ich
cielesne powłoki sprawiają wrażenie żywych, są oni tylko zombie - atrapami.
Odrzucając błaganie pewnego sunnickiego wodza o darowanie życia, Hassan II
powiedział: "Nie wybrałeś życia, choć miałeś możliwość to zrobić. Teraz nie
istniejesz i nie możesz zostać wskrzeszony".
Zniesienie Shariah i wprowadzenie w życie rewolucyjnych planów musiało
napotkać prędzej czy później sprzeciw. Wynikało to przede wszystkim z
niemożności konsolidacji działań obejmujących sieć (nierzadko oddalonych od
siebie o setki kilometrów) górskich twierdz i autonomicznych zamków.
Hassan II rządził w Alamut zaledwie cztery lata. Jego śmierć była
najprawdopodobniej dziełem grupy konserwatystów, którzy zakwestionowali życie
w utopijnej społeczności i skłaniali się ku ortodoksji. Władzę objął najpewniej syn
Hassana II - Mohammed II, o którym źródła historyczne milczą, choć można
przypuszczać, że służył jedynie jako narzędzie w rękach uczestników walki o
władzę.
Tymczasem w Syrii coraz większą sławę zdobywał tamtejszy Wielki Mistrz,
Rashid Ad-Din Sinan (1162-1192). Uzyskał on niebawem niezależność i rozpoczął
działania na własną rękę, przedkładając materialne zyski nad religię i politykę.
Śmiałe akcje militarne zjednały mu poparcie okolicznej ludności. Wiele rodzin
bez wahania przekazywało przedstawicielom sekty swoich synów. Niemiecki
prałat, Burchard ze Strasburga w swojej relacji z podróży po Ziemi Świętej ze
zdziwieniem pisze o synach wieśniaków uczących się w obozach Asasynów
języków obcych.
Sinan prowadził negocjacje z krzyżowcami zamieszkującymi fortece
południowej Syrii i prawdopodobnie zgodził się na płacenie rocznego trybutu w
zamian za ochronę przed sunnitami. Głównym zagrożeniem z północy był dla
niego odnoszący coraz większe sukcesy przywódca sunnicki Saladyn. Sinan
wielokrotnie usiłował zgładzić przy pomocy swoich fida'is tego wybitnego polityka,
ale Saladyn był niezwyle ostrożny a poza tym miał wiele szczęścia. Legenda
mówi, że w obawie przed atakiem sypiał w odosobnionej wieży, a nad jego
bezpieczeństwem czuwała bez przerwy grupa doskonale przeszkolonych
strażników. Jego odpowiedzią na asasyńskie zamachy był najazd i okupacja
terenów ismailickich. Ofiary z obydwu stron były z pewnością ogromne - Sinan i
Saladyn zdecydowali się więc na wspólną walkę z wrogiem zewnętrznym. W
1192 roku dwaj wysłani przez Sinana mordercy zlikwidowali j e d n e g o ze
znaczniejszych członków społeczności krzyżowców - Konrada z Montferratu,
księcia Tyru i króla Jerozolimy. Dwie alternatywne teorie wskazują na różnych
inspiratorów zbrodni. Według komentatorów arabskich, Konrad z Montferratu
został zgładzony z rozkazu Saladyna; źródła francuskie wskazują na machinacje
Ryszarda Lwie Serce.

316

FRONDA DOŻYNKI 1996

W Europie panował ogromny lęk przed tajemniczymi Asasynami. W XIIIwiecznej kronice Joinville'a opisana została wizyta, jaką złożyli królowi Ludwikowi
IX trzej asasyńscy wysłannicy. Twierdząc, że otrzymują roczny trybut od cesarza
Niemiec, króla Węgier i sułtana Babilonii, zażądali od Ludwika IX "okupu". Ich
racje popierało zdumiewające w swojej brutalnej prawdzie stwierdzenie: "Wszyscy
ci władcy nie wahają się płacić, albowiem zdają sobie sprawę, że nie będą żyć
dłużej niż spodoba się to memu Panu".
Z czasem potęga Asasynów perskich zaczęła chylić się ku upadkowi.
Mohammed II zostaje otruty przez własnego syna Hassana III, który następnie
stara się przywrócić w Alamut tradycyjny Islam. Kolejny niefortunny Starzec z
Góry, Mohammed III, obejmuje rządyjako dziewięcioletni chłopiec i po kilkunastu
latach rządów ginie z ręki swojego syna, Rukn A d - D i n a C h u r s z a c h a
(Rokneddina), siódmego i ostatniego władcy Alamut.
W połowie XIII wieku Bliski Wschód zalała inwazja Mongołów - szybkie,
skuteczne i bezlitosne akcje zdziesiątkowały siły Muzułmanów. Rokneddin nie
dał jednak za wygraną. Franciszkanin Wilhelm Rubruk, przebywający w latach
1253-1255 z misją dyplomatyczną na dworze chana Mangu, wspomina o 400
Asasynach wyprawionych do Karakorum w celu zgładzenia chana. Chociaż akcja
się nie udała, jej rozmach należy uznać za imponujący.
W marcu 1253 roku przednia straż (w sile 12.000 jeźdźców!) wojsk generała
Hulagu, brata wielkiego chana, przekroczyła rzekę Oxus (Amu-Daria) i wkroczyła
do Kuhistanu. Dwa miesiące później Hulagu zdobył obsadzone przez Asasynów
twierdze - Girdkuh w prowincji Qumis, a następnie Szahdiz w okolicy Al-Rajj.
Mongołowie nie dysponowali żadną sensowną taktyką przeprowadzania oblężeń;
przytłaczali jednakże przeciwnika liczebnością swoich wojsk a ponadto zaskakiwali
błyskawicznym działaniem. Wreszcie 15 grudnia 1256 roku, po trzydniowym
oblężeniu padł Alamut. Asasyni zdecydowali się na kapitulację (chociaż zapasy
wody i żywności były wciąż ogromne) i zostali zmasakrowani przez Mongołów.
Według ismailickiej tradycji, Rokneddinowi udało się wymknąć z twierdzy i ukryć
w Tabrizie.
Sułtan Mameluków Baybars rozgromił gniazda oporu Asasynów syryjskich.
Niektórzy z ocalałych trafili jako zawodowi mordercy na dwór egipski. Małe grupy
ludzi Starca z Gór przedostały się do Indii i Pakistanu, gdzie kontynuowały s w ą
działalność jako Khoias. Czerwono-białe sztandary Asasynów znalazły odbicie w
barwach strojów zakonnych templariuszy. Hierarchia zakonu kopiowała struktury
sekty, poczynając od Wielkiego Mistrza, a kończąc na szeregowych braciach,
związanych przysięgami "krwi i niewinności". W latach 1307-1314 większość
templariuszy aresztowano i zgładzono pod zarzutem heretyckich powiązań.
Bezpośrednim spadkobiercą Asasynów jest w dzisiejszych czasach przywódca
ruchu ismailickiego, Aga Khan.
Czy opowieść o Asasynach to tylko barwna legenda przemieszana z
okruchami prawdy, której ślady są nietrwałe jak pustynny piasek? Choć od
opisywanych czasów upłynęło siedemset lat, rzeczywistość mordu politycznego
i terroru nie przestała nam towarzyszyć. Politycy i głowy państw żyją pod ciągłą
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presją strachu, niezdolni do spokojnego snu. Dziedzictwo Asasynów sięga głębiej,
niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. Odkrycie kolejnego "sleepera" - uśpionego
szpiega - jest dla nas czymś oczywistym, zwycięstwem kontrwywiadu jednego
państwa i porażką drugiego. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z pionierskiego
charakteru działań Asasynów, ale wiele zamachów i morderstw politycznych
wydarzyło się niemalże na naszych oczach. Wszystkie tajne policje z jednej
strony i organizacje terrorystyczne z drugiej korzystają, nie zdając sobie z tego
sprawy, z dokonań muzułmańskich heretyków. Nic nie pozostało po cudownym
ogrodzie Hassana. Jego twierdza została zburzona przez kolejne fale najeźdźców,
reszty dokonał nieubłagany czas. W wietrzejących rozpadlinach widać jedynie
pozostałości cystern na wodę, zamieszkałych przez leniwe jaszczurki. Taki jest
los wszystkich rajów na ziemi.
Jacek
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MIROSŁAW WOŹNIAK

IDZIEMY TOPIĆ KOCIĘTA
Pogańska noc nad nami
księżyc zagląda w szuwary
w krzyku idziemy w lęku
idziemy topić kocięta
Wybraniec nas prowadzi
przewodnik wsi gromady
dźwięki piszczałek bębnów
idziemy topić w przerębli
Za nami dróg rozstaje
stoi tam krzyż spróchniały
węzeł ciśnięty leży
w nim krew zmieszana z chlebem
Na grzbietach skóry jelenie
ziemia kość biała drzemie
kiedy już będzie po wszystkim
ogień wzniecimy ognisko
Do wnętrza sięgnąć do trzewi
prostej nam wiary trzeba
ogromu myślą nie zmierzysz
możesz weń tylko uwierzyć
Droga księga pokutna
dąb ją pisze i ruczaj
chłopiec z nami pacholę
wlot kuli ślad na czole
Czas jeśli jest nie płynie
chociaż mijają godziny
śnieg pod stopami chrzęści
idziemy topić kocięta
(1996)
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DLACZEGO
Dlaczego patrzą na mnie choć siebie nie widzą?
Czy nie wstydzą się tego czego ja się wstydzę?
Dlaczego chcą tak wiele skoro dają mało?
Gdzie się znajduje dusza kiedy mówi ciało?
Dlaczego wciąż powraca to co już się śniło?
Czy niczego w nas nie ma i nigdy nie było?
Czy modlitywa i praca wiodą dziś do Boga?
Czy jedynie pokora kruszy pęta Wroga?
Dlaczego nadaremnie przed sobą się bronię?
Czy tym samym jest troska o wszystko i o nic?
Dlaczego myśl jak robak uporczywie drąży
wiecznie zielone drzewo w którym życie krąży?
(1996)
Mirosław
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Prawda chrześcijańska nie jest prawdą cząstkową, która
musi terroryzować inne koncepcje rzeczywistości jako mogące
zagrozić jej autentyczności. Zerkanie w stronę tego, co
pogańskie, nie ma na celu "zabijania" pogańskich idei, tylko
ich "nawracanie". Odnosi się to nie tylko do ludzi, lecz również
do pojęć.

RAFAŁ TICHY

ZERKAJĄC W STRONĘ POGAŃSTWA

Dante, jak każdy porządny człowiek średniowiecza, starał się widzieć świat
w sposób uporządkowany. Wszystkie rzeczy, osoby i zjawiska istniejące na ziemi
musiały podlegać ocenie ze względu na ich stosunek do Ostatecznej Prawdy,
czyli Boga. Umieszczenie kogoś po śmierci w Piekle, Czyśćcu lub Niebie było
więc konsekwentnym i ostatecznym wydaniem cenzurki. Autorowi "Boskiej
Komedii" poszło to dosyć sprawnie - z jednym wyjątkiem. Miał problem z poganami.
Podziwiał poezję Wergilego, cenił Horacego, miał głęboki szacunek dla mądrości
Platona i Arystotelesa. Czuł się ich spadkobiercą, lecz zdawał sobie też sprawę,
że ponieważ nie znali oni Chrystusa, nie mogli dostąpić zbawienia. Umieścił ich
więc w dziwnym miejscu - w tych rejonach Piekła, w których nie ma cierpienia.
Nie powinni bowiem doznawać cierpienia, gdyż poszukiwali prawdy i dobra, ale
nie mogli też oglądać Boga, gdyż Go nie znali. Sytuacja ta wydawała się dosyć
niezręczna zarówno poganom, jak i samemu Dantemu.
Współcześni chrześcijanie mają podobny problem. Prasa katolicka i
protestancka krzyczy z trwogą o zalewie neopogaństwa. Kultura chrześcijańska
coraz mniej czerpie z Objawienia, poszukując duchowej pożywki w różnych
technikach "samozbawienia" wypracowanych przez religie Wschodu. Coraz
bardziej atrakcyjne i popularne stają się rodzime tradycje pogańskie - misteria
druidzkie, celtyckie i starosłowiańskie. Współczesna psychoanaliza i
parapsychologia nie myślą o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale odnajdują
boskie i uzdrowieńcze siły w samym człowieku. Działacze New Age nie ukrywają,
że chcą zastąpić przestarzałe chrześcijaństwo i wprowadzić ludzi w nową epokę
duchowej odnowy. Wobec tak realnego zagrożenia wielu chrześcijan jest
skłonnych potępić wszelką niechrześcijańską kulturę czy religię. Z drugiej strony
Papież spotyka się z przedstawicielami innych religii w Asyżu i wspólnie z nimi
modli się o pokój. Mnisi chrześcijańscy i buddyjscy przyjaźnie dyskutująw ramach
Monastycznego Dialogu Międzyreligijnego. Zjawiska paranormalne z dużym
zainteresowaniem badane są przez katolickich naukowców. Wielu chrześcijan
żywi podziw dla myśli i poezji Rabindranatha Tagore; trudno też nie czuć sympatii
do uśmiechniętego i mądrego Dalaj Lamy.
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Czy zatem poganie powinni siedzieć w Piekle? Nie cierpieć, ale też nie
dzielić z chrześcijanami radości zbawienia? Trudno odpowiadać za samych pogan.
Jeżeli jednak jakiś chrześcijanin ich tam umieści, to może znaleźć się w kłopotliwej
sytuacji, kiedy potępienie miesza się z podziwem i ze zrozumieniem. Dante
ryzykuje i wyprowadza z Piekła Wergiliusza. Rzymianin reprezentuje mądrość
bez Objawienia, mądrość, która w swoich ograniczonych ramach jest jednak
prawdziwa. Wergiliusz może oprowadzać chrześcijanina po Piekle i Czyśćcu,
czyli po miejscach, gdzie Boga bezpośrednio nie widać. Przed wejściem do Nieba
Dante rezygnuje z usług rzymskiego poety, a dalej jest prowadzony przez Teologię.
Miłe więc i owocne były wspólne spacery z pogańskim mędrcem, lecz są miejsca,
gdzie chrześcijanin woli wstępować w bardziej kompetentnym towarzystwie.
Nie jest sprawą chrześcijanina rehabilitować pogaństwo. Wystarczy, jeśli
nie zamknie go w Piekle i nie będzie nachalnie wprowadzać do Nieba. Jeżeli coś
wymaga rehabilitacji, to jakby zapomniana dziś mądrość chrześcijańska, która
nie trzęsie się ze strachu na widok poganina, lecz z powagą i godnością, znając
swoją wartość, potrafi skonfrontować się z każdym światopoglądem. Ma w tym
zresztą spore doświadczenie.
Ewangelizacja Areopagu
Św. Paweł miał dosyć jednoznaczny stosunek do pogan - chciał ich
nawracać. Najwięcej problemów sprawiali mu rozkochani w swojej mądrości
Grecy. Kiedy głosił Dobrą Nowinę na Areopagu, został przez tamtejszą elitę
wyśmiany. Wydawało się, że drogi chrześcijaństwa i filozofii greckiej rozeszły
się, zanim się jeszcze spotkały. Apostoł stwierdził, że Krzyż jest zgorszeniem dla
Greków, oni zaś przyznali, że rzeczywiście ich gorszy. Chrześcijańscy apologeci
zdawali sobie sprawę, że jeśli takie Tajemnice jak: Trójca Święta, Wcielenie,
Zmartwychwstanie czy zbawcza moc cierpienia, u l e g n ą prostej o b r ó b c e
filozoficznych dystynkcji, to zatracą całą swoją głębię. Aby się przed tym uchronić,
pogańską wiedzę utożsamiono z mądrością tego świata i przeciwstawiono ją
mądrości wyższej, nie z tego świata (co oczywiście nie wyczerpywało wszystkich
znaczeń tego biblijnego podziału). To rozróżnienie umacniało w pierwszych
chrześcijanach przekonanie, że posiedli prawdę przekraczającą naturalne
zdolności poznawcze człowieka, prawdę, która jest darem i nie może być przez
żadnego filozofa wymyślona czy zawłaszczona. Jeden z pierwszych apologetów
chrześcijaństwa Tertulian był z tego powodu tak dumny, że posuwał się do
wygłaszania myśli równie obrazoburczych dla Greków jak prawda Krzyża: "Wierzę,
ponieważ j e s t to absurdalne". Kiedy chciał to wyrazić delikatniej, pisał:
"Ostatecznie, co mająwspólnego i podobnego: filozof i chrześcijanin, wychowanek
Grecji i uczeń Nieba, goniący za sławą i pracujący dla swego zbawienia... Po
Chrystusie nie ma już czego być ciekawym, a po Ewangeliach nie pozostaje już
nic do zbadania".
Równie szybko okazało się, że chrześcijaństwo i filozofia grecka są na
siebie skazane. Grekom przeszło pierwsze oburzenie i zaczęli się nawracać. Nie
do końca jednak mogli uwierzyć, że to wszystko, co mówili ich światli przodkowie,
jest katechezą szatana. Św. Justyn Męczennik poszukując prawdy pobierał nauki
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w różnych szkołach filozoficznych, by w końcu przyjąć chrześcijaństwo. Doszedł
bowiem do wniosku, że "filozofii ani nikt widzieć, ani rozumieć nie może, komu
zrozumienia nie da Bóg i Chrystus". Prawdę objawioną pojmował jako najwyższy
wyraz filozofii, a Dobrą Nowinę głosił w "płaszczu filozofa". Mądrość pogańska
była więc w jego przypadku przedsionkiem wiary. Coraz więcej myślicieli
chrześcijańskich przyglądało się temu przedsionkowi i ze zdumieniem stwierdzało,
że prawda tego świata czasami pomaga im w wyrażaniu prawdy nie z tego świata.
Już św. Jan Ewangelista użył greckiego pojęcia Logos - wyrażającego boską,
rozumną zasadę świata - na określenie Chrystusa jako Słowa, przez które Bóg
wszystko stworzył. Ojcowie Kościoła w III wieku już bez żadnych zahamowań
używali do wyrażania prawd dogmatycznych tak rdzennie pogańskich pojęć jak
byt, substancja, hipostaza czy kosmos. Zarazem jednak filozoficzne pojęcia
nabierały coraz głębszych znaczeń i były interpretowane tak, by nie mogły
podważyć tego, co dla Greków było tylko sprzecznością, dla chrześcijan zaś
pełną znaczeń Tajemnicą. Ojcowie Kościoła nie rezygnowali więc z poczucia
wyjątkowości swojej wiary, które w sposób tak skrajny charakteryzowało Tertuliana.
Jednak świadomość, że są depozytariuszami Prawdy Najwyższej, nie pchała ich
już do obrażania się na niedoskonałą wiedzę filozofów, lecz raczej upoważniała
do korzystania z niej w celu wypracowania wiedzy doskonałej. Żydzi byli
przygotowywani przez proroków na przyjęcie ostatecznego objawienia w
Chrystusie. W stosunku do Greków podobną rolę spełniali filozofowie, którzy
dążyli do odkrycia ostatecznej prawdy o świecie. Chrześcijanie zaś przez to, że
zobaczyli pełnię Boga i pełnię człowieka w Chrystusie, mogli uważać się za
spadkobierców każdej cząstkowej prawdy o świecie.
Św. Augustyn, który z wielką czcią odnosił się do Platona, nie miał
najmniejszych skrupułów, by potraktować go tak samo jak innych filozofów
pogańskich z tak charakterystyczną dla pierwszych chrześcijan wyższością: "Jeżeli
filozofowie wypowiedzieli przypadkiem prawdy pożyteczne dla naszej wiary,
zwłaszcza filozofowie platońscy, nie tylko nie należy się tych prawd obawiać, ale
należy je, ku pożytkowi naszemu, odebrać tym posiadaczom nieprawym". Słowa
te mogą sugerować, że nowa religia wychodząc z katakumb dość szybko straciła
umiar w podkreślaniu swojej wartości, a jej głosiciele byli ludźmi pysznymi. A
przecież wywyższanie się św. Augustyna nad filozofów pogańskich nie było
spowodowane przekonaniemAugustyna o nieprzeciętnej inteligencji chrześcijan.
Jeżeli ktoś był wywyższany, to Bóg i Jego objawienie, które przerasta i zarazem
wypełnia to wszystko, co człowiek o własnych siłach może powiedzieć o świecie.
Gdyby pierwsi c h r z e ś c i j a n i e z a n e g o w a l i w y ż s z o ś ć i p i e r w o t n o ś ć
Objawienia wobec ludzkiej wiedzy, zaprzeczyliby podstawom swojej wiary. Dlatego
z t a k ą stanowczością odrzucali wszelkie pretensje umysłu ludzkiego do
poprawiania wiary czy konkurowania z nią. Strach przed filozofią był strachem
przed ludzkim rozumem, który w swoje kategorie pojmowania chce wtłoczyć
samego Boga. Nie można było jednak przez dłuższy czas nie zauważać tego, że
Grecy przy pomocy niedoskonałego rozumu powiedzieli wiele prawdy o świecie.
Powstała więc dość kłopotliwa sytuacja. Chrześcijaństwo, chcąc w imię wiary
odrzucić filozofię grecką, musiałoby stwierdzić, że istnieją dwie prawdy nie do
pogodzenia - prawda o świecie uzyskana naturalnymi siłami człowieka oraz
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prawda o działaniu Boga w świecie dana człowiekowi w sposób nadnaturalny.
Na to nie mogli zgodzić się chrześcijanie pokroju św. Augustyna, gdyż uważali,
że poznanie prawdy o Bogu upoważnia ich do poznania prawdy o świecie, który
On stworzył. To samo poczucie własnej wartości, które przedtem odseparowało
chrześcijan od filozofii, teraz pomogło im spojrzeć na naturalną wiedzę człowieka
w nowy sposób. Intelekt człowieka został, zrehabilitowany i postawiony na
właściwym mu miejscu. Uznał wyższość Intelektu Boga. Wszystko wskazywało
na życzliwą i owocną współpracę tych dwóch intelektów. Filozof pogański mógł
zostać doceniony w tej mierze, w jakiej jego filozofia była otwarta na bratnią
współpracę z teologią.
Chrzest Arystotelesa
Niedocenianie czyjejś pomocy czy jej przecenianie zazwyczaj wywołuje
przykre skutki. Zachowanie właściwego umiaru w korzystaniu z filozofii pogańskiej
wymagało od chrześcijan z jednej strony dobrej znajomości obcej im doktryny, z
drugiej zaś mocnego ugruntowania we własnej wierze. Nie wszystkim się to
udawało. W XIII wieku nastąpił kolejny brzemienny w skutki najazd pogaństwa
na chrześcijańską Europę - odkryto i przetłumaczono na łacinę najważniejsze
pisma Arystotelesa. Zamieszanie było ogromne. Naukowcy z Uniwersytetu
Paryskiego, którzy od jakiegoś czasu czuli się znudzeni przerobionąjuż w każdym
detalu filozofią neoplatońską, dostrzegli w pismach Arystotelesa nową fascynującą
pożywkę dla swych spragnionych umysłów. Puściły im wszelkie hamulce
chrześcijańskiego, opartego na wierności ortodoksji, umiaru. Arystoteles stał się
dla nich prorokiem nowej wizji świata, bardzo spójnej, lecz nie zawsze dającej
pogodzić się z dogmatami głoszonymi przez Kościół. Filozof ze Stagiry nie mógł
się jednak mylić. Dlatego - jeżeli według jego modelu rzeczywistości świat istnieje
odwiecznie, a nie jest stworzony w czasie, jak dotąd sądzono; jeżeli jest jeden
Intelekt wspólny dla całej ludzkości, a nie wiele indywidualnych intelektów (a
więc dusz), które by mogły trwać po śmierci i przyjąć konsekwencje swoich czynów
- należało to zaakceptować w imię naukowej uczciwości. Aby nie drażnić ortodoksji,
awerroiści (tak nazywano zwolenników arystotelizmu, gdyż korzystali z interpretacji
tej filozofii wyłożonej w pismach Araba Awerroesa) odwoływali się do teorii dwóch
prawd, według której i filozofia, i teologia mają swoje racje, choć racje te są
sprzeczne.
Teologowie paryscy również przejęli się myślą Arystotelesa, choć w inny
sposób. Widząc, co się dzieje z ich intelektualnie opętanymi kolegami, postanowili
włączyć dogmatyczne hamulce bezpieczeństwa, a nawet cofnąć się trochę w
czasie. Według nich św. Augustyn i jego kontynuatorzy uzasadnili intelektualnie
w wystarczający sposób chrześcijańską wiarę i nie ma potrzeby (a nawet jest
rzeczą zgubną) szukać podniety umysłowej w nowinkach Stagiryty. Jeżeli zdawali
sobie sprawę, że św. Augustyn ochrzcił myśl poganina Platona, to ten jeden
chrzest wystarczał im w zupełności i należało na nim poprzestać. Potępili więc
awerroistów, a wraz z nimi, pośmiertnie, Filozofa ze Stagiry.
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Św. Augustyn swojego duchowego ucznia znalazł w św. Tomaszu zAkwinu.
Ten XIII-wieczny dominikanin postanowił naśladować swojego nauczyciela w dość
oryginalny s p o s ó b . Był wierny A u g u s t y n o w i nie tyle w i n t e l e k t u a l n y c h
rozwiązaniach, ile w postawie charakteryzującej się usilnym pragnieniem
nawracania filozofów pogańskich. Krótko mówiąc, chciał ochrzcić Arystotelesa.
W związku z tym dostał się między dwa ognie. Z jednej strony przeciwstawiał się
zachowawczym teologom. Ponieważ zakazali oni czytania dzieł Arystotelesa w
Paryżu, św. T o m a s z czytał je z z a i n t e r e s o w a n i e m w innych o ś r o d k a c h
uniwersyteckich. Z drugiej strony, będąc świadomy, że prawda objawiona jest
prawdą pełną i najwyższą a nie cząstkową, zwalczał błędy awerroistów. W
konsekwencji napisał Summę Teologiczną będącą nowąteologiczno-filozoficzną
wykładnią wiary chrześcijańskiej. W swoim dziele godzitnadprzyrodzoną mądrość
Boga objawioną w Biblii z oświeconą mądrością Ojców Kościoła i z naturalną
mądrościąArystotelesa. Nie był to synkretyzm lecz synteza. Sądził, że jeśli jakiś
człowiek powiedział coś prawdziwego, to prawda ta nie może być sprzeczna z
Objawieniem, gdyż w przeciwnym razie znaczyłoby to, iż Bóg się mylił. Z kolei
Bóg nie objawił nam wiedzy o wszystkim, lecz jedynie o tym, co jest bezwzględnie
potrzebne do zbawienia. Możemy więc naszym naturalnym rozumem coraz
bardziej poznawać świat i dzięki temu (korzystając również z całej pomocy Łaski)
rozwijać swoją chrześcijańską wiedzę o Stwórcy i Jego stworzeniu. Arystoteles,
ponieważ był poganinem i nie znał Objawienia, w wielu "świętych" sprawach się
mylił, lecz w innych dziedzinach często okazał się bardziej przenikliwy niż św.
Augustyn i jego świątobliwi kontynuatorzy. Akwinata nie tyle uległArystotelesowi,
co raczej podporządkował się prawdzie, którą odnalazł w jego pismach. Znając
Prawdę Najwyższą nie bał się zerkać na prawdę niższą. Ideologia boi się prawdy,
gdyż boi się rzeczywistości, która ciągle weryfikuje nasze konstrukcje umysłowe
i intelektualne przyzwyczajenia. Niewiara z kolei boi się dogmatów, gdyż nie potrafi
podporządkować się autorytetowi, który ją przerasta. Św. Tomasz nie należał do
strachliwych, więc został Doktorem Kościoła. Potrafił z uznaniem odnosić się do
pogan, najwięcej szacunku mając do tych, którzy nie wzbraniali się przed
duchowym ochrzczeniem.
Niedawno zmarły o. Józef M. Bocheński, dominikanin, wybitny logik i filozof
nauki, stwierdził, że współczesna nauka zbliża się do odkrycia prawdy o istnieniu
Boga. Rzeczywiście wielu współczesnych naukowców pragnie iść w ślady
Wernera Heisenberga, który dzięki intensywnemu przyglądaniu się kwantowej
strukturze świata stał się mistykiem. Kosmologowie tajemniczo milczą, gdy pada
pytanie o to, co się działo przed Wielkim Wybuchem. Fizycy nie mogąc przekroczyć
bariery zasady nieoznaczoności, zastanawiają się, czy Bóg gra w kości.
Psycholodzy i parapsycholodzy z namaszczeniem mówią o nadświadomości,
poprzez którą człowiek jest zatopiony w jakimś wyższym świecie duchowym.
Jednak Bóg, o którym mówią naukowcy, w niewielu miejscach jest podobny do
Boga, o którym mówi Objawienie. Bardziej przypomina buddyjską Pustkę czy
taoistyczną podstawę rzeczywistości wykraczającą poza przeciwieństwa bytu i
niebytu, dobra i zła. Wobec tak niejasnej sytuacji rodzą się w łonie chrześcijaństwa,
zgodnie zresztą z tradycją, dwie skrajne postawy. Teologowie, którzy chcą być
bliżej świata nauki kosztem nienaukowego Nieba, odrzucają staroświeckiego Boga
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Abrahama, Izaaka i Jakuba i powołują do życia współczesnego Boga Buddy,
Heisenberga i Fritjofa Capry. Ich przerażeni chrześcijańscy adwersarze twierdzą
z kolei, że nauka kłamie i że należy wrócić nie tylko do Boga Abrahama, ale
również do nauki z czasów Ojca wiary (świadczy o tym np. poziom niektórych
dyskusji o teorii ewolucji). Oglądając się wstecz na losy konfrontacji między wiarą
daną od Boga, a wiedzą o świecie nabytą przez człowieka, można zauważyć, że
jej burzliwy przebieg jest nieunikniony. Źle by się stało, gdyby chrześcijanie doszli
do wniosku, że zwycięstwo wiary może polegać na odrzuceniu nauki. Prawda
chrześcijańska nie jest prawdą cząstkową, która musi terroryzować inne koncepcje
rzeczywistości jako mogące zagrozić jej autentyczności. Zerkanie w stronę tego,
co pogańskie, nie ma na celu "zabijania" pogańskich idei, tylko ich "nawracanie".
Odnosi się to nie tylko do ludzi, lecz również do pojęć.
Pożytek z herezji
Herezja jest tą formą pogaństwa, która nie tyle istnieje na uboczu, co
rości sobie pretensje do reformowania chrześcijaństwa. Reforma chrześcijaństwa
może zmierzać w dwóch kierunkach - dążyć do tego, by stało się ono bardziej
chrześcijańskie lub - by stało się bardziej niechrześcijańske. Ten drugi kierunek
budził zawsze uzasadnioną niechęć wśród wyznawców Chrystusa. Herezja była
więc traktowana jako wewnętrzny wróg, wypaczający zdrową, ortodoksyjną
doktrynę. Jednak wbrew pozorom stosunek ortodoksji do herezji nie ograniczał
się tylko do fizycznego likwidowania heretyckich pism bądź ich twórców.
Wykazywanie błędów nie zawsze było postawą czysto negatywną.
W II wieku wielu chrześcijan postanowiło uzupełnić doktrynę Kościoła o
pewne wątki zaczerpnięte z mitologii i filozofii greckiej, z religii Zaratustry oraz z
popularnych wtedy pogańskich misteriów i praktyk astrologicznych. W ten sposób
powstały nowe doktryny religijne, które określano jako gnozę. Chrześcijaństwo
w tym wydaniu nie było już wiarą, lecz wiedzą, którą wybrane jednostki uzyskiwały
dzięki serii specyficznych wtajemniczeń. Człowiek zbawiał się sam poprzez
zdobyte ogromnym wysiłkiem poznanie rzeczywistości najwyższej. Ponieważ
gnostycy uważali się nadal za chrześcijan, wybitny ortodoksyjny myśliciel św.
Ireneusz postanowił wyprowadzić ich z błędu. Napisał więc dzieło "Przeciw
herezjom", w którym dowiódł, że heretycy być może mówią rzeczy ciekawe, ale
zupełnie niezgodne z t y m , co mówił Chrystus. Wynikało z t e g o , że dla
chrześcijanina herezja jest trucizną uniemożliwiającą mu prawidłowy rozwój w
wierze. Innego Ojca Kościoła, św. Klemensa Aleksandryjskiego, zastanawiało
jednak, co w tej truciźnie jest tak pociągającego, że wielu chrześcijan przyjmuje
jąjako lekarstwo. Zauważył, że gnoza obiecuje doświadczalne poznanie (gnosis)
rzeczywistości najwyższej i przeciwstawia siebie wierze jako czemuś ciemnemu,
przyjmującemu istnienie Boga na słowo honoru. Św. Klemens stwierdził, że
przeciwstawienie to jest złudne, gdyż droga do poznania Boga wiedzie właśnie
przez wiarę. Napisał więc dzieło "Kobierce". Dowodził w nim, że wiara nie jest
czymś ciemnym, lecz jak najbardziej jasnym i rozumnym, gdyż opiera się na
zaufaniu w słowa i moc Boga, który pociąga ku Sobie człowieka i udostępnia mu
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się w ostatecznym poznaniu. Prawdziwe poznanie osiąga się przez miłość, a nie
ma miłości bez z a w i e r z e n i a i pokory. Dlatego a u t e n t y c z n ą g n o z ą j e s t
chrześcijaństwo.
Św. Ireneusz wykazał gnostykom, że nie są chrześcijanami. Jeszcze
bardziej zaskoczył ich chyba św. Klemens, gdy pouczył ich, czym jest prawdziwa
gnoza, dowodząc tym samym, że są kiepskimi gnostykami. Paradoksalnie więc
herezja stała się powodem do głębszego zrozumienia doktryny chrześcijańskiej.
Nie mogła też budzić już takiego zainteresowania, gdyż nie proponowała nic,
czego by chrześcijanie nie mogli w pełniejszy i prawdziwszy sposób odnaleźć we
własnej wierze.
Podobną i równie owocną przygodę z herezją przeżył św. Augustyn. Jako
młodzieniec był wyznawcą manicheizmu, gnostyckiej doktryny podkreślającej,
że zło tak samo jak dobro jest realnym i odwiecznym pierwiastkiem kosmosu.
Porzucając szeregi heretyków nie porzucił jednak rozmyślania o pierwiastku zła.
Ponieważ jako chrześcijanin żył w nowy sposób, chciał również w nowy sposób
myśleć o problemach podejmowanych z takim zacięciem przez manichejczyków.
W konsekwencji wypracował nową, chrześcijańską, z g o d n ą z o r t o d o k s j ą
koncepcję zła, określając zło jako brak dobra; zarazem każde destrukcyjne
działanie skierowane przeciwko dobru nadal nazywał złem. W ten sposób św.
Augustyn potępiając zło moralne równie bezwzględnie jak manichejczycy, chwalił
z uwielbieniem dobro całego stworzenia, na co gnostycy już się nie zdobyli.
Trudno byłoby wmawiać św. Augustynowi, że istnienie herezji było
zbawienne, gdyż dzięki niej mógł wypowiedzieć wiele cennych myśli. Herezja z
punktu widzenia ortodoksji jest złem. Jednak zło, jeżeli już zaistniało, może być
sygnałem braku, choroby albo niedostatku i w ten sposób wymusić leczenie.
Herezja uderza zazwyczaj w tę część ortodoksyjnej doktryny, która nie jest jeszcze
do końca sprecyzowana czy wyartykułowana. Nowa myśl wydaje się na początku
nieść oryginalne i pociągające rozwiązanie, lecz zaraz potem okazuje się, że
rozwiązała jakiś problem kosztem zniszczenia doktryny, której tenże dotyczył.
Zmusza to myślicieli chcących zachować wierność ortodoksji do wykazania, że
jest możliwe wyjście z trudnych sytuacji bez konieczności zanegowania prawd
wiary. W ten sposób powstaje duża część dogmatów. Nie są one wymyślane
arbitralnie przez teologów, lecz ogłaszane jako pozytywna odpowiedź na
wątpliwości, które niepokoją Kościół. Herezje budzą niechęć wśród chrześcijan,
lecz budzą też śpiących teologów. Jeżeli więc pod koniec XX wieku daje się
zauważyć dość dużą obecność neopogańskich doktryn mających rzekomo
naprawiać chrześcijaństwo, to można mieć nadzieję, że niedługo zostaniemy
obdarowani nowym, pięknym i solidnym dogmatem.
Nie zawsze jednak herezja mogła być odczytana jako intelektualny bodziec
do wypracowania czegoś pozytywnego w sferze doktryny. Czasami bowiem nowa
religia dokonywała takiego spustoszenia w szeregach ortodoksji, że teologowie
nie myśleli o niczym innym, jak tylko o tym, w jaki sposób namówić wiernych
chrześcijan do eliminacji tych mniej wiernych. W takich wypadkach o rozważaniu
subtelności doktrynalnych nie ma co marzyć. W XII wieku miała miejsce walka
na śmierć i życie między heretyckimi katarami a ortodoksyjnymi wojskami
krzyżowców. Katarzy głosili, że Stary Testament został napisany przez szatana,
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sam Kościół jest domem szatana, papież jego wcieleniem, zaś struktury społeczne
- ostatnią nowinką Lucyfera. Trzeba uczciwie przyznać, że krzyżowcy patrząc na
katarów również mówili, że widzą szatana. Nowa herezja była o tyle groźna, że w
sensie doktrynalnym nie miała prawie nic wspólnego z chrześcijaństwem
(negowała Wcielenie, Śmierć Krzyżową, Zmartwychwstanie i Boskość Chrystusa).
Katarzy byli gnostykami czy też raczej druidami w chrześcijańskim przebraniu.
Dlaczego więc mieli taki wpływ na ludzi? To pytanie zadawał sobie papież, biskupi
i krzyżowcy. Zrozumiał to dopiero św. Dominik. Heretycy manifestowali swoje
przywiązanie do Chrystusa poprzez ścisłe i radykalne stosowanie się do
ewangelicznych nakazów prostoty, ubóstwa i czystości. To oczywiste, że prości
i ubodzy ludzie chętniej słuchali ascetycznych katarów pukających pokornie do
ich chat niż siedzącego na tronie i w przepychu biskupa. Św. Dominik miał odwagę
przyznać, że heretycy, choć niewiele zrozumieli z chrześcijaństwa, jednak to, co
zrozumieli, wprowadzali w życie z niesłychaną konsekwencją. Dlaczego więc ci,
którzy uważają się za depozytariuszy prawdy, nie mieliby w równie radykalny
sposób zamanifestować swojej wierności nauce Chrystusa? Św. Dominik udał
się na synod biskupów, gdzie zapewne rozprawiano nad tym, ilu żołnierzy obstawy
powinien mieć każdy z hierarchów, by mógł ze spokojem głosić Dobrą Nowinę.
Powiedział tam biskupom, że jeśli chcą, aby ludzie ich słuchali, muszą przywdziać
wory pokutne i boso, po dwóch, chodzić od wioski do wioski wykładając
przejrzyście Słowo Boże. Kazał więc dostojnikom Kościoła brać przykład z
heretyków, oczywiście w tym aspekcie, w którym ich postępowanie nie było
pogańskie, lecz jak najbardziej ewangeliczne (a przynajmniej ewangeliczność
do złudzenia przypominało).
Heretycy z Langwedocji wyszli więc naprzeciw oczekiwaniom chrześcijan
pragnących zobaczyć, czy jest możliwe życie zgodne z tym, co się głosi. Ważne
jest też, że mówili o problemach duchowych w sposób bezpośredni i zrozumiały
dla ludzi prostych. Tak oto sukces katarów wskazywał miejsce i rodzaj choroby w
łonie chrześcijaństwa. Pseudo-lekarstwo podpowiadało recepturę prawdziwego
lekarstwa. Dlatego św. Dominik powołał Zakon Kaznodziejski, który podobnie
jak katarzy, przejmował się radami Chrystusa co do prostoty, ubóstwa i czystości,
lecz oprócz tego głosił też wszystkie inne prawdy chrześcijańskie, które heretycy
pomijali bądź przeinaczali. Szkoda, że jeśli dziś bierze się jakiś przykład z braci
św. Dominika, to raczej z ich tradycji naukowej bądź inkwizytorskiej, zapominając
0 tym, co było pierwotną racją powołania tego zakonu.
Wielu ortodoksyjnych chrześcijan, podobnie jak ci w XII wieku, ze strachem
1 nienawiścią patrzy w kierunku neopogańskiego New Age, które zaprasza
chrześcijan, by w imię wierności Chrystusowi praktykowali buddyzm, hinduizm
czy jakąś odmianę szamanizmu. Biskupi wylewają łzy nad młodymi katolikami,
którzy tracą dusze w salach medytacji transcendentalnej, zen, hatha-yogi. Mało
kto jednak pyta, dlaczego tak się dzieje. Eksportowani ze wschodu guru mają do
zaproponowania chrześcijanom właściwie tylko jedno: konkretne duchowe
ćwiczenia prowadzące do bliżej nieokreślonych doświadczeń mistycznych. Młodzi
ludzie ustawiają się w kolejkach do sal medytacyjnych nie dlatego, że podnieca
ich zapach indyjskich kadzideł, tylko dlatego, że mają - bardziej czy mniej autentyczną potrzebę duchowego rozwoju. Wydaje się zaskakujące, że nie mogą
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znaleźć dominikanina, który wprowadziłby ich w mistykę Eckharta, Taulera czu
Suzo; nie mogą spotkać karmelity, który poleciłby im na towarzyszy duchowego
rozwoju i doświadczeń mistycznych św. Jana od Krzyża czy św. Teresę z Avila;
nie widzą spowiednika, który nauczyłby ich modlić się. Zamiast braci z Zakonu
Kaznodziejskiego, którzy zamknęli się na uczelniach, po ulicach chodząi nauczają
wyznawcy Hare Kriszna, do mieszkań zaś pukają Świadkowie Jehowy. Trudno
się dziwić, że dzięki temu są bardziej przekonujący. Doświadczenie Kościoła
pokazuje, że jeśli bez lęku i uczciwie spojrzy się na herezję, to nie tylko się w nią
nie p o p a d n i e , ale często odkryje się niektóre p o w o d y jej p o w s t a n i a w
niedostatkach własnej wiary. Od herezji więc - jeśli już nie daj Boże zaistniała też można się czegoś nauczyć.
Perła i ziarna
Sobór Watykański II uspokaja nas, że w religiach niechrześcijańskich (czyli
według terminologii pierwszych chrześcijan - pogańskich) istnieją ziarna prawdy.
Można więc powiedzieć, że poza chrześcijaństwem Bóg też daje się ludziom
poznać. To bardzo optymistyczne, czym jednak w takim razie różniłoby się
chrześcijaństwo od innych religii? Sobór uspokaja nas i tym razem, mówiąc, że
chrześcijaństwo (ściślej Kościół) jest jedynym depozytariuszem pełni Objawienia,
może więc korzystać w sposób pewny i konkretny z łask udzielanych przez Boga.
Chrystus nie udzielał apostołom informacji, w jaki sposób będzie działał wśród
tych, którzy nie usłyszą Dobrej Nowiny, głosił tylko, że ci, którzy w Niego uwierzą,
odnajdą "perłę" zbawienia. Choćby więc ziarna prawdy były w innych religiach
bardzo duże, nic nie może zwolnić chrześcijan z obowiązku podejmowania działań
misyjnych.
Kiedy w XVI wieku chrześcijanie dotarli do Indii, nabrali tak dużego zapału
misyjnego, że zaczęli w środku puszczy budować gigantyczne katedry, zaś
nawróconym Hindusom nadawać imiona europejskich świętych i przebierać ich
w europejskie ubrania. Hindusi dowiadywali się nie tylko, że Chrystus jest
prawdziwym Bogiem w przeciwieństwie do Brahmana, ale również, żeArystoteles
jest prawdziwym filozofem w przeciwieństwie do np. Ramanudży. Potencjalni
chrześcijanie nie lubili jednak europejskiej architektury, nie umieli wymówić swoich
nowych imion, dusili się w nowych strojach, wzdragali się przed mówieniem na
absolut "Deus" i nie bardzo chcieli zgodzić się z tym, że jakiś Grek był mądrzejszy
od ich filozofów. Wobec tego woleli pozostać Hindusami.
W tym samym mniej więcej czasie w Chinach jezuici w zupełnie inny sposób
przejawiali swój zapał misyjny. Uczyli się rodzimych języków, aby przekładać na
nie Biblię, poznawali również myśl tamtejszych filozofów i teologów, by te pojęcia,
które się do tego nadawały, włączyć do wykładu teologii chrześcijańskiej.
Przyglądali się miejscowym obrzędom, aby symbole i zwyczaje, które się do tego
nadawały, włączyć do zewnętrznej oprawy chrześcijańskiej liturgii. Odnosili w
ten sposób tak duży sukces ewangelizacyjny, że mało brakowało, a nawróciliby
samego cesarza i jego dwór. Przeszkodzili im w tym rzymscy teologowie, którzy
byli tak zapatrzeni w drogocenną perłę chrześcijaństwa, że nie chcieli zauważyć
ziaren prawdy tkwiących w taoizmie i innych religiach azjatyckich. Mylili przy tym
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istotę wiary z uwarunkowanym kulturowo i historycznie sposobem jej wyrażania.
Oczywiście nikt nie zrozumie Objawienia bez znajomości historii i kultury Narodu
Wybranego. Nie można też nie doceniać udziału pojęć i kategorii zaczerpniętych
z filozofii greckiej w wypracowaniu i uściślaniu chrześcijańskich dogmatów. Jednak
nie znaczy to, że pojęcia wypracowane w innej kulturze czy religii nie mogą tych
prawd wyrażać równie dobrze. Zapewne wiele z nich musi być odrzuconych, aby
nie zniekształciły nowego przekazu, lecz inne mogą pomóc w zakcentowaniu
takich aspektów chrześcijańskiej doktryny, które dotąd były niedoceniane bądź
niezauważane. Poza tym nie sposób dowieść wyższości łaciny nad szacownym
sanskrytem, czy kultury i wrażliwości ludów germańskich nad wrażliwością i kulturą
ludów orientalnych. Zmarły niedawno Bede Griffiths, benedyktyn długie lata żyjący
w Indiach, stwierdził, że cały potężny, wypracowany przez wieki gmach myśli
hinduskiej czeka na zwieńczenie i dopełnienie w Objawieniu głoszonym przez
chrześcijan. Griffiths chyba trochę wyolbrzymił ziarna prawdy obecne w myśli
indyjskiej, jeżeli jednak rzeczywiście istnieją, to nie powinny zostać zadeptane.
Zawsze istnieje bowiem możliwość, że jakiś starożytny myśliciel indyjski odkryje
w sobie, wzorem Arystotelesa, charyzmat służenia teologii chrześcijańskiej.
Doświadczenie kilku wieków misji uczy, że zwracanie uwagi na ziarna prawdy
może uratować niejeden misyjny zapał przed świątobliwą autodestrukcją.
Przychylność w stosunku do religii niechrześcijańskich bardzo ułatwia głoszenie
Dobrej Nowiny. Oczywiście postawa ta nie może być traktowana jako sprytny
instrument zdobywania zaufania naiwnych "tubylców". Przede wszystkim musi
wypływać z chrześcijańskiego przekonania o godności i wartości każdego
człowieka bez względu na to, w co wierzy i z dystansu, jaki powinien mieć każdy
misjonarz do siebie jako "poronionego płodu", który w nieuzasadniony sposób
został zaszczycony tym, że może głosić Chrystusa.
Osiągnięcie przychylnej postawy w stosunku do religii niechrześcijańskich
jest dosyć łatwe, kiedy występuje się w roli tego, który naucza. Jednak od jakiegoś
czasu podział ról przestał być tak oczywisty, gdyż "ziarna prawdy" (wraz z wszelkimi
innymi ziarnami) podjęły działalność misyjną na terenie chrześcijańskim. Mistrzowie
zen, hinduscy prorocy, indyjscy guru zaczęli osiedlać się wAmeryce oraz Europie
i przekonywać chrześcijan o zbawczych skutkach płynących z osiągnięcia stanu
"satori" lub "nirwany". Niektórzy teologowie byli nawet z tego faktu dość
zadowoleni. Thomas Merton, amerykański trapista, który od dawna interesował
się filozofią i praktykami duchowymi Wschodu, mógł teraz podjąć owocny dialog
z mieszkającymi niedaleko i świetnie mówiącymi po angielsku japońskimi
mistrzami zen. W tym przypadku wzajemne poznawanie się dwóch religii nabierało
z n a m i o n a u t e n t y c z n e j p o z y t y w n e j k o n f r o n t a c j i . M e r t o n był d o j r z a ł y m
chrześcijaninem, wybitnym teologiem i filozofem, mocno zakorzenionym w duchowej
tradycji własnego zakonu. Mógł więc wkraczać na "terra incognita" innej tradycji
duchowej z uzasadnioną nadzieją, że się na niej od razu nie zgubi.
Doświadczenie mistyczne wschodnich mistrzów w wielu aspektach
przypominało podobne przeżycia opisywane przez mistyków chrześcijańskich.
To właśnie osobiste spotkanie z Absolutem w najgłębszych pokładach naszej
duszy i psychiki było czymś, czym mogli się dzielić przedstawiciele różnych religii
bez konieczności natychmiastowego wykazywania sobie dzielących ich różnic
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doktrynalnych. Henri le Saux, francuski benedyktyn mieszkający w Indiach,
stwierdził, że spotkanie Kościoła z religiami Wschodu może rozpocząć proces
odnowy duchowej chrześcijaństwa przez położenie większego nacisku na
odnajdywanie Boga we własnym wnętrzu, a nie skupianie się tylko na wierze
jako postawie intelektualnej. Henri le Saux chyba trochę przesadził, gdyż
chrześcijaństwo niejednokrotnie w ten sposób się odnawiało bez pomocy
przyjaznych Hindusów. Niezaprzeczalny pozostaje jednak fakt, że jeśli ze
wszystkich stron słychać n a w o ł y w a n i a w s c h o d n i c h g u r u do d z i w n y c h i
egzotycznych podróży duchowych, to zmusza to teologów do częstszego
korzystania z pomocy oświeconych katolicką tradycją mistyków.
Czasami dialog z religiami niechrześcijańskimi można prowadzić bardzo
długo z obopólnym pożytkiem, w wielu jednak przypadkach należałoby go
przerwać niemal od razu. Potrzebny jest tu dar rozróżniania i mocne poczucie
wartości własnej religii. Wielu chrześcijan tego nie rozumie i ich dialog z innymi
religiami kończy się zazwyczaj tym, że sami stają się buddystami czy taoistami z
rozbudowanym sentymentem do postaci Cieśli z Nazaretu. Poszukująw różnych
technikach medytacji lekarstwa na swoje depresje, zmęczenie życiem czy brak
wewnętrznej równowagi i pogody ducha. Zarzucają chrześcijaństwu, że nie
potrafiło im tego dać, nie zdając sobie sprawy, że dać im nie mogło, gdyż nigdy
tak naprawdę nie byli chrześcijanami (oczywiście, jak było to już mówione, winę
ponoszą również ci, którzy nie potrafili im głębi wiary chrześcijańskiej przekazać).
Problem nie polega więc na tym, czy prowadzić przychylny dialog z religiami
niechrześcijańskimi, tylko na tym, czy ten, kto ma go prowadzić, jest na tyle
zakorzeniony we własnej wierze, że w wyniku dialogu jej nie straci. Dalaj Lama,
przywódca tybetańskich buddystów powiedział niedawno, że po rozmowie z
katolickim zakonnikiem Bede Griffithsem zrozumiał w końcu, że doktryna o
reinkarnacji jest z gruntu sprzeczna z wiarą chrześcijańską i nie można tych dwu
rzeczy pogodzić. To przykład bardzo uczciwego spojrzenia na dialog dwóch religii
i przejaw niechęci do mydlenia sobie nawzajem oczu. Griffiths i Dalaj Lama nadal
z przyjemnością rozmawiali na temat rozwoju duchowego człowieka, lecz problem
reinkarnacji nie pozwalał im zapędzić się za daleko we wzajemnym przyznawaniu
sobie racji. Taka postawa obu rozmówców musi budzić niesmak tych chrześcijan,
którzy wierzą zarazem w Zmartwychwstanie Chrystusa, jak i w reinkarnację
prowadzącą do osiągnięcia stanu Buddy.
Chrześcijanin nie może od innej religii przyjmować jakichkolwiek nowych
prawd objawionych ani niczego, co modyfikowałoby dane mu Objawienie, gdyż
Bóg nie przekazał nigdy żadnych prerogatyw upoważniających kogoś do takich
synkretycznych działań. Jednak może on przychylnie akceptować, a nawet
naśladować to wszystko, co jest wyrazem autentycznego spotkania człowieka z
Absolutem. Być może to, co w innej religii zachwyca nas swoją mądrością czy
głębią, jest również integralnie zawarte w chrześcijaństwie, tylko zostało z jakichś
powodów zapoznane lub nie było dotąd dostatecznie akcentowane. Być może
jest też w jakiejś innej tradycji duchowej coś dla nas zupełnie nowego, lecz jak
najbardziej spójnego z naszą duchowością, coś pomagającego rozwinąć się tym
naturalnym zdolnościom człowieka, na których potem bazuje Łaska. Może być
jednak też tak, że przyjęcie czegoś cennego z dorobku innej religii będzie tak
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naprawdę porzuceniem dla jakiegoś kosztownego świecidełka tej bezcennej
"perły", jakąjest Chrystus. Trzeba więc umieć oddzielać doświadczenie sacrum,
jakie ma miejsce w danej religii, od jego specyficznej i nie zawsze zgodnej z
chrześcijaństwem doktrynalnej interpretacji. Trzeba też umieć rozpoznać i odrzucić
to, co jest tylko pozorem autentycznego spotkania z sacrum, a tak naprawdę
pochodzi z "ciemnej" strony rzeczywistości. Nie jest to wcale łatwe, więc jeśli
ktoś się nie czuje na siłach, nie powinien podejmować się dialogu z obcą sobie
doktryną zbawienia. Dla kogoś innego, mocno zakorzenionego w chrześcijańskiej
wierze, podjęcie takiego dialogu będzie konsekwencją posiadania mocnego i
stabilnego punktu odniesienia pozwalającego akceptować i cieszyć się wszystkim,
co prowadzi człowieka do Boga. Nawet gdyby były to tylko "ziarna".
"Co s z l a c h e t n e z a c h o w u j c i e "
Św. Cyprian, św. Hilary i św. Ambroży, wyjaśniając, dlaczego wśród nie
chrześcijan możemy znaleźć wyrazy autentycznego spotkania człowieka z
Bogiem, posługiwali się biblijną metaforą porównującą Stwórcę do Słońca, które
świeci nad wszystkimi i dla wszystkich, bez względu na ich zasługi. Orygenes
również podejrzewał Boga, że swoją łaskę rozlewa wśród nie-chrześcijan:
"Chrystus posiada taką moc, że będąc niewidzialnym wskutek swej Boskości,
jest obecny dla każdego człowieka i obecność tę rozciąga na cały świat". Postrach
heretyków, św. Ireneusz, żywił głębokie przekonanie, że Chrystus od początku
czasów w sposób bardziej lub mniej ukryty objawiał i objawia wszystkim ludziom
Jedyną Prawdę. Św. Augustyn szukał wśród pogan "ukrytych świętych" i
"proroków".
Myliłby się jednak ten, kto chciałby widzieć w św. Augustynie czy w św.
Ambrożym zwolenników religijnego synkretyzmu. Trzeba pamiętać, że starożytni
Ojcowie swoimi dziełami przyczynili się do sformułowania dogmatu głoszącego,
że "poza Kościołem nie ma Zbawienia". Zachwycali się prawdami pogańskimi
dlatego, że zapowiadały nadejście Pełni Prawdy. Były dowodem wielkiej miłości
Boga, który dawał się poznać wszelkim narodom, aby te mogły łatwiej oczekiwać
i przyjąć Chrystusa. Św. Klemens Aleksandryjski pisał: "Jeżeli Grecy, na których
padła jakaś iskierka boskiego Logosu, podali światu tylko maleńką cząstkę
Prawdy, jest to dowodem nie tylko niczym nie dającej się stłumić mocy Prawdy,
ale i słabości Greków, którzy nie zdołali dojść do celu". Zerkanie w stronę
pogaństwa nie powinno więc oznaczać upartego w nie wpatrywania się. Zerkanie
jest rzeczą naturalną, gdyż nawet człowiek zmierzający do znanego sobie celu
rozgląda się na boki, zwłaszcza gdy otacza go ładny krajobraz. Głupotą jednak
byłoby porzucać tę znaną sobie drogę w imię znajdujących się obok atrakcji.
Granicę zerkania w stronę pogaństwa bardzo dobrze określił współczesny teolog
Caperan: "Kościół potrafi okazać łaskawość względem pogan i nie umniejszać
przy tym nic z posiadanego przez siebie charakteru jedynej drogi zbawienia dusz".
Spotkanie z poglądami czy wierzeniami "niewiernych" nie z a w s z e
s p r o w a d z a ł o się d o p r z y c h y l n e g o , lecz b i e r n e g o p r z y g l ą d a n i a się i m .
Chrześcijanie, jak było to już mówione, niejednokrotnie głowili się, co począć z
p r a w d ą , d o b r e m i p i ę k n e m tak b u j n i e k w i t n ą c y m i w o t a c z a j ą c y m ich
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niechrześcijańskim świecie. Św. Paweł Apostoł, który u zarania chrześcijaństwa
zastanawiał się nad tym problemem, dał swoim uczniom bardzo odważną radę:
"Wszystko badajcie - a co szlachetne zachowujcie!". Może się wydawać, że
Apostoł czuł niedosyt Objawienia i chciał je uzupełniać, lecz słowa te świadczą
raczej o tym, że uważał się za spadkobiercę i depozytariusza największej ukazanej
człowiekowi Prawdy i właśnie dlatego każdą inną prawdę mógł uznać za swoją.
Nie chciał namawiać chrześcijan, by schodzili z danej im drogi (dlatego dodawał:
"Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła"). Chodziło mu raczej o to, by na
tę drogę wprowadzili wszystko, co ze względu na swoje dobro jest godne
uczestnictwa w Pełni Dobra. Ważne jest też, że według św. Pawła bycie
depozytariuszem Prawdy jest przede wszystkim dziełem Łaski i nie wywyższa
chrześcijanina jako człowieka genialniejszego od na przykład buddysty, lecz
wywyższa Chrystusa jako Jedyną Prawdę doskonalszą i ważniejszą od wszelkich
cząstkowych, choćby nie wiadomo jak pięknych prawd głoszonych przez ludzi
innych wiar. Dlatego przyjmowanie "tego, co szlachetne", jest tak naprawdę
wypełnieniem chrześcijańskiej misji, by wszystko doprowadzić do Chrystusa, gdyż
wszystko, co od Niego pochodzi, do Niego powinno wrócić.
Wielu współczesnych chrześcijan czuje strach przed "zalewającym nas
neopogaństwem". Jeśli coś nas zalewa, to rzeczywiście nie ma się z czego
cieszyć. Chrześcijaństwo nie jest jednak jedną z wielu dróg prowadzących do
prawdy, mogącą obawiać się, że zostanie zadeptana lub że przyjdzie ktoś
mądrzejszy i wykaże jej bezsens. Uniwersalność chrześcijaństwa, a więc wiara
w to, że do Boga dojść można tylko przez Chrystusa, upoważnia raczej do tego,
aby z "błogosławionym" spokojem patrzeć prosto w oczy temu, co się uważa za
"pogańskie" i z równą odwagą przyjmować to, co dobre, a odrzucać to, co złe.
Byłoby co najmniej niestosowne z lękiem zastanawiać się, czy Prawda dana od
Boga wytrzyma napór prawdy głoszonej przez człowieka.
Jeżeli buddyjski nauczyciel widzi uciekającego przed nim przerażonego
katolika, nie można się dziwić, że czuje tym większy obowiązek "oświecić" tak
bardzo zalęknioną istotę. O wiele bardziej zastanawiać musiał wschodnich guru
Matteo Ricci, jezuita, który w stroju buddyjskiego mnicha głosił im Ewangelię.
Rafał Tichy
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Jak więc katarzy (albigensi) i inni gnostycy-manichęjczycy
widzieli swoją misję? Byli przekonani, że trzeba uciec od
straszliwego świata. Aby to osiągnąć, nie wystarczyło umrzeć,
ponieważ śmierć ciała prowadzi do nowego wcielenia duszy,
a więc do nowych mąk. Trzeba wyrwać się z tego ciągu
reinkarnacji, a do tego niewystarczające jest zabicie ciała trzeba uśmiercić duszę

LEWGUMILOW

KATARYZM
Europa Zachodnia nieco później niż Bliski W s c h ó d d o ś w i a d c z y ł a
wszystkich następstw mechanicznego wymieszania etnosów. [Kluczowe w nauce
Gumilowa pojęcie rozumiane zarówno jako wyraz procesów historycznych jak
też siła napędowa dziejów; zjawisko natury podlegające różnym "chorobom", np.
kataryzmowi - przyp. tłum.] Autentyczna chimera powstała w Langwedocji, by
ogarnąć na zachodzie Tuluzę, a na wschodzie północne Włochy.
Nieszczęście w tym, że wielki szlak karawanowy, zaczynający się w
Chinach i biegnący przez bezkresne, bezludne stepy, dochodził do bogatego,
wypełnionego wszelkimi towarami Lyonu, następnie do przepysznej Tuluzy, a
kończył się w muzułmańskiej Hiszpanii, w Kordobie. Z międzynarodowym handlem
była związana zaś zawsze wielość i różnorodność ludzi oraz idei, którzy nie
poddawali się jakiejkolwiek uniformizacji. Wcielę takiej chimery wyrastają często,
niczym pasożyty, zatruwające życie systemy, których przykłady widzieliśmy już
wcześniej [chodzi m.in. o manichejczyków, paulicjan i marcjonistów- przyp. tłum.].
Dualistyczne nauczanie katarów przeniknęło do Langwedocji z Półwyspu
Bałkańskiego, gdzie wymieszali się paulicjanie, bogomiłowie i manichejczycy.
Francuzi nazywali katarów albigensami, ponieważ jednym z ich centrów było
miasto Albi.
Rozpowszechnione mniemanie, jakoby płomienna religijność średniowiecza
zrodziła katolicki fanatyzm, od którego zapłonęły stosy pierwszej Inkwizycji, jest
całkowicie błędne. Pod koniec XI wieku duchowne i świeckie społeczeństwo
Europy znajdowało się w stanie pełnego upadku moralnego. Wielu księży było
analfabetami, prałaci otrzymywali synekury dzięki więzom rodzinnym, myśl
teologiczna skrępowana była zbyt dosłownym rozumieniem Biblii, odpowiadającym
poziomowi niewykształconych teologów, zaś życie duchowe spętały ustawy
mnichów kluniackich, uporczywie zastępujących wolność myślenia moralizatorstwem.
W epoce tej wszystkie energiczne natury stawały się albo mistykami, albo
rozpustnikami. A energicznych, pełnych pasji ludzi było we Francji więcej niż
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trzeba dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego też starano się
wysyłać ich do Palestyny - by uwalniali Grób Chrystusa od muzułmanów - w
nadziei, że nie powrócą.
Nie wszyscy jednak jechali na Wschód. Wielu szukało zagadek bytu nie
porzucając rodzinnych miast, gdyż mądrość Wschodu sama przychodziła na
Zachód. Niosła ona odpowiedź na najważniejsze pytanie teologii: jeśli Bóg stworzył
świat dobrym, to skąd wzięło się zło i szatan?
Przyjęte przez katolicyzm podanie o buncie opętanego pychą anioła nie
zadowoliło dociekliwych umysłów. Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny, a
to znaczy, że powinien przewidzieć bunt i zażegnać go. Skoro zaś nie zrobił
tego, winny jest wszelkich następstw i - co za tym idzie-jest źródłem zła. Logiczne,
ale absurdalne. Czyli coś jest nie w porządku. Na to odpowiadali przybyli ze
Wschodu manichejczycy: "Zło jest odwieczne. To materia, ożywiona duchem,
lecz panująca nad nim. Zło świata to męki ducha w niewoli materii". Wynika z
tego, że wszystko, co materialne, jest źródłem zła. A jeśli tak, to złem są wszystkie
rzeczy, w tym kościoły, ikony, krzyże, ciała ludzi. I wszystko to należy zniszczyć.
Jak więc katarzy (albigensi) i inni gnostycy-manichejczycy widzieli swoją
misję? Byli przekonani, że trzeba uciec od tego straszliwego świata. Aby to
osiągnąć, nie wystarczyło umrzeć, ponieważ śmierć ciała prowadzi do nowego
wcielenia duszy, a więc do nowych mąk. Trzeba wyrwać się z tego ciągu
reinkarnacji, a do tego niewystarczające jest zabicie ciała - trzeba uśmiercić duszę.
Jakim sposobem? Zabijając wszystkie swoje pragnienia. Ascetyzm, pełny
ascetyzm! Jeść tylko postne posiłki. Następnie, oczywiście, żadnej rodziny,
żadnego małżeństwa. Trzeba wycieńczyć swoje ciało do takiego stopnia, żeby
dusza nie chciała już pozostawać w tym świecie, wówczas w momencie śmierci
może ona "wyparować" do świetlnego boga. Co ciekawe, ciało można wycieńczyć
dwoma sposobami: albo ascezą, albo absolutną rozpustą. Dlatego albigensi od
czasu do czasu urządzali nocne orgie, koniecznie w ciemnościach, aby nikt nie
widział, kto z kim wycieńcza ciało. Ciemność była obowiązkowa, gdyż stosunek
wizualny oznaczał miłość, a ta z kolei - przywiązanie. Przywiązanie do cielesnego
świata: ona pokochała jego albo on ją - to już koniec! Zakochani nie mogą już
stać się doskonałymi i porzucić doczesną rzeczywistość. Dopuszczalne jest jednak
"wykańczanie" ciała w domu publicznym, wtedy to już co innego!
Zgodnie z nauką albigensów korzystny sam w sobie jest akt wyniszczenia
ciała prowadzący do odwrócenia się od życia, ale bez małżeństwa i wychowania
dzieci, ponieważ i dzieci, i kochana żona, i dobry mąż - wszyscy oni jawią się
częściami składowymi tego świata, a - co za tym idzie - są diabelską pokusą,
którą należy odrzucić.
Moralność została w rzeczywistości zlikwidowana. Jeśli bowiem materia
jest złem, to każde jej wyniszczenie jest dobrem, czy to morderstwo, kłamstwo,
czy zdrada... Wszystko pozbawione jest znaczenia. W stosunku do przedmiotów
świata materialnego wszystko jest dozwolone.
Tu jednak średniowieczny chrześcijanin zadawał od razu pytanie: a co z
Chrystusem, który był również człowiekiem? Leczył chorych, pochwalił wesele
na tyle, że w Kanie Galilejskiej zamienił wodę w wino, obronił kobietę, to znaczy,
że nie był on przeciwnikiem materialnego życia? Na to pytanie przygotowane
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były dwie o d p o w i e d z i : j a w n a - dla n o w o n a w r ó c o n y c h i s e k r e t n a - dla
wtajemniczonych. Oficjalnie objaśniano, że "Chrystus miał niebiańskie astralne
ciało, kiedy wcielił się w Maryję. Wyszedł z niej tak samo obcy materii, jakim był
wcześniej. Nie miał upodobania do niczego ziemskiego, a jeśli jadł, to widocznie
czynił to dla ludzi, aby nie zwrócić na siebie podejrzeń szatana, który szukał
okazji, by zgubić Zbawiciela".
Jednakże dla "wiernych" (tak nazywali się członkowie gminy) istniało inne
wyjaśnienie: "Chrystus to stworzenie demona; przyszedł na świat, żeby oszukać
ludzi i przeszkodzić ich zbawieniu. Prawdziwy Zbawiciel jeszcze nie nadszedł, a
żyje w innym świecie, w niebieskim Jeruzalem".
Wystarczy tych detali. Nie ma i nie może być żadnych wątpliwości, że
manichejski kataryzm to nie herezja, lecz czyste antychrześcijaństwo - i jest on
dalszy od chrześcijaństwa niż islam czy nawet teistyczny buddyzm. Jeśli
przejdziemy jednak od teologii do historii kultury, to wnioski będą zupełnie inne.
Bóg i diabeł w koncepcji manichejskiej zachowali się, lecz zamienieni miejscami
i właśnie dlatego to nowe wyznanie miało w XII wieku tak wielką popularność.
Egzotyczna była sama koncepcja, lecz detale jej znajome, a zmiana plusa na
minus okazała się dla "bogoiskatieli" [poszukiwaczy boga - przyp. tłum.] niezbyt
znacząca.
W rezultacie w tej zamianie znaku mógł znaleźć swój wyraz dowolny
protest, dowolne odrzucenie rzeczywistości, w gruncie rzeczy w c a l e nie
najprzyjemniejszej. Poza tym każda manichejska nauka rozpadała się na wiele
prądów, kierunków, światopoglądów i stopni koncentracji, czemu sprzyjała w
równej mierze pełna pasji energia nowo nawróconych, pozwalająca im nie bać
się stosów, jak również usprawiedliwienie kłamstwa, by nie tylko ratować swoje
życie, lecz także zadawać przeciwnikom zgubne ciosy, przed którymi nie sposób
było się bronić.
Oczywiście, nie wszyscy w Europie Zachodniej rozumieli skomplikowaną
d o g m a t y k ę m a n i c h e j s k a , ale i wielu nie p r a g n ę ł o t e g o nawet. Dla nich
dostatecznym było uświadomić sobie, że szatan nie jest ich wrogiem, lecz władcą
i pomocnikiem w czynionych przez nich zbrodniach. Potajemnie wyznawał to
nauczanie nawet cesarz Henryk IV, wróg papieża Grzegorza VII. A prostoduszny
Ryszard Lwie Serce otwarcie oświadczył, że wszyscy c z ł o n k o w i e d o m u
Plantagenetów wyszli od diabła i do diabła powrócą. Tym oświadczeniem
usprawiedliwiał wszystkie dokonane przez siebie zbrodnie i zdrady; w najgorszym
przypadku sam tak myślał.
A przecież doktrynę tę, znoszącą sumienie, wyznawali nie tylko królowie,
ale i księża, tkacze, rycerze, chłopi, biedota, uczeni prawodawcy i niepiśmienni
mnisi wędrowni, z których większość nie zdawała sobie nawet sprawy z
konsekwencji swojego nastawienia umysłowego. Ci ostatni przechodzili zresztą
bez problemów od jednego wyznania do drugiego, ponieważ nie żądano od nich
formalnego wyrzeczenia się dogmatów swojej wiary.
Jądro owego nastawienia umysłowego stanowiła gmina katarów, która
posiadała surową dyscyplinę, trójstopniową hierarchię i nie szła na żadne
kompromisy. Przepowiednie "doskonałych" we Francji, a nawet we Włoszech,
tak naelektryzowały masy, że nawet papież przez jakiś czas bał się opuścić
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warowny zamek, by na miejskich ulicach nie zetknąć się z oskarżeniami
wzburzonego tłumu, w którym byli także rycerze, tym bardziej, że feudałowie
odmawiali ich uspokajać.
Może powstać błędne m n i e m a n i e , że katolicy byli lepsi, uczciwsi,
rzetelniejsi niż katarzy. Jest to tak samo nieprawdziwe, jak i myśl odwrotna. Ludzie
sąjacy są i pozostają takimi, niezależnie od tego, jakich by im doktryn etycznych
nie głoszono. Dlaczego na przykład koncepcja, że można kupić odpuszczenie
grzechów za pieniądze ofiarowane na zorganizowanie krucjaty miałaby być lepsza
niż wezwanie do walki z materialnym światem?
Nauka katolików była również logiczna, tylko z inną dominantą: katolicy
twierdzili, że świat powinien być chroniony, a życia jako takiego nie powinno się
przerywać. Często jednak w imię tego właśnie ideału zabijali. Zdawałoby się, że
to paradoks. Nie, nie paradoks! Po to, aby podtrzymać życie, zgodnie z dialektyką
przyrody, śmierć jest tak samo konieczna jak życie, ponieważ po śmierci następuje
odnowienie.
Albigensi tymczasem, odrzucając życie, dążąc do jego unicestwienia, robili
jedną bardzo chytrą rzecz - odmawiali zabijania wszelkich istot żywych z ciepłą
krwią (dlatego wyjaśnienie kto był, a kto nie był albigensem, nie stanowiło
większego problemu: kazano człowiekowi zarżnąć kurę, a jeśli odmówił, taszczono
go na stos). Powiecie, że albigensi byli lepsi od katolików. Tacy byli przecież
humanitarni, że nawet kur nie zabijali. Gdyby jednak przestano zabijać i spożywać
kury, to by zrezygnowano z ich hodowli - i kury zniknęłyby w ogóle jako gatunek.
Tylko dzięki zmianom życia i śmierci podtrzymywane są procesy w biosferze;
albigensi to rozumieli i dążyli do śmierci pełnej, ostatecznej, bez odrodzenia.
Wyobraźmy sobie, że wszyscy ludzie postępowaliby w e d ł u g nauki
albigensów: życie skończyłoby się w ciągu jednego pokolenia.
Właśnie dlatego tam, gdzie spadkobiercy antysystemu przejęli władzę,
rezygnowali z antysystemowych zasad. Nie odrzucając ich oficjalnie, przekształcali
oni opanowany przez siebie kraj w pospolite państwo feudalne.
Lew

Gumilow

tłumaczyła: Sonia Szostakiewicz
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ANDRZEJ SARAMONOWICZ

KRZYŻ
1.
Pracował tu zaledwie od dwóch miesięcy i choć nie była to duża parafia, z
trudem rozpoznawał jeszcze wiernych. Nic więc dziwnego, że i jej nie mógł sobie
w żaden sposób przypomnieć. Siedział wkulony w stojący skromnie w rogu
zakrystii fotel, pokryty wytartym aksamitem w kolorze czterdziestu męczenników,
i skręcając w palcach koniec stuły usiłował zebrać myśli. O co jej mogło chodzić?
Wariatka jakaś? Nawiedzona? A może? A może się zakochała? Jeszcze raz wziął
Biblię. Przeczytał po raz kolejny. Nie rozumiem - żachnął się. I co mam teraz
zrobić? Opowiedzieć proboszczowi? A jak się będzie śmiał?
To wszystko wydarzyło się tak niespodziewanie. Siedział w konfesjonale,
przed którym czekało kilka starych babć z ich nieciekawymi grzechami i jeszcze
bardziej nieciekawymi oddechami. Przypomniał sobie zdanie, które często w
seminarium powtarzał stary ksiądz Noculak: w z a a k c e p t o w a n i u ludzkiej
grzeszności pomoże wam Jezus, z akceptacją jam ustnych musicie sobie radzić
sami. Odsunął się więc najdalej, jak mógł i cierpliwie wsłuchiwał się w monotonny
potok skruszonych słów. Co jakiś czas rzucał okiem przez kratki konfesjonału,
jakby siłę do odpuszczania chciał odnaleźć w widoku topniejącej kolejki
grzesznych. A właściwie ich nóg, bo tylko tyle udawało mu się zawsze zobaczyć.
Praktyka spowiednika nauczyła go zresztą, że czekające przed konfesjonałem
nogi - najczęściej poskręcane, żylakowate, z pożółkłymi, p o w y g i n a n y m i
paznokciami - doskonale oddawały stan duszy wiernych.
W pewnym momencie jednak zauważył nogi bezgrzeszne - pięknie
wysklepione, pokryte jasnym meszkiem łydki i zgrabne, nieduże stopy w czarnych
bucikach. Do kogo należały? Próbował wychylić się jak najdalej, co najwyraźniej
musiała zauważyć klęcząca przed kratką starowinka, bo jej głos nagle zamilkł,
by za chwilę dopowiedzieć: już kończę, proszę księdza. Zawstydził się. - Nie
mnie się spowiadasz, ale Bogu - wyszeptał i zamarł bez ruchu. Zachęcona
staruszka wzięła głębszy oddech i na nowo zaczęła swoją mantrę. Starał się
słuchać, jak mógł najuważniej, ale co chwila jej głos odpływał jak z dala
nasłuchiwana fala radiowa.
Tymczasem za kratkami piękna noga zsunęła bucika i palce zgrabnej stopy
poczęły bawić się, najwyraźniej bezwiednie, jego wnętrzem. Zmrużył oczy - kratki
konfesjonału rozmyły się i teraz całkiem już wyraźnie widział leniwy ruch stopy
delikatnie ocierającej się o krawędź buta. Odwrócił głowę.
-...i mój wnuk, zupełnie do niego nie mam czasami cierpliwości... monotonna fala znowu się nasiliła. - To nic, córko - przerwał w pół słowa. - Bóg
nie z cierpliwości, ale z miłości do bliźnich będzie nas rozliczał. Nigdzie nie jest
powiedziane, że ma to być miłość cierpliwa. Idź, Pan odpuszcza ci twoje grzechy.
Staruszka przeżegnała się, podniosła i wyciągnęła rękę po wystający
kawałek stuły. Zaraz jednak cofnęła ją i ponownie przyklękła.
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- A modlitewne zadośćuczynienie? - w ściszonym głosie słychać było
zdziwienie.
- Słucham?
- No, pokuta.
W ich szept wdarł się głuchy stuk bucika o kościelną posadzkę. Zamknął
oczy i poprawił się na krześle.
- Ile masz lat, córko? - spytał.
- A, idzie mi osiemdziesiąty siódmy, proszę księdza.
- To wystarczająca pokuta. Idź do domu.
Po raz pierwszy staruszka podniosła głowę i popatrzyła na niego.
Wydawało mu się, że dostrzegł w tym spojrzeniu wdzięczność, choć może było
to tylko zdziwienie. Przeżegnała się i ciężko pokuśtykała w stronę drzwi.
I wtedy podeszła ona. Od razu wyczuł delikatny zapach. Ale to nie były
perfumy. Przysiągłby, że to zapach młodości. Klęknęła. Poprawił się na krześle,
podparł głowę ręką i lekko pochylił się w stronę kratek. Zamknął oczy. Czekał na
głos. Niski, wytrawny czy wysoki, słodki?
Ale ona milczała. Jakby zapraszała do konwersacji. Chciał ją przetrzymać,
ale z każdą chwilą ciszy zapach stawał się wyraźniejszy. Poczuł, że się peszy. Czy nie pamiętasz, jak zacząć... - chciał dodać "córko" i nagle uświadomił sobie,
że w paradoksalny sposób jest za młoda, by tak się do niej zwracać.
- Czy nie pamięta pani, jak zacząć?
Spojrzał przez kratki i zobaczył wbity w siebie wzrok. Patrzyła tak
intensywnie, jakby chciała go sprowokować. To go zezłościło. Poczuł, że wraca
na właściwy tor.
- Pytałem, czy zna pani początek spowiedzi?
Milczenie. I tylko te oczy. Bez jednego mrugnięcia. Głupi żart.
- Czy pani mnie słyszy? - rzucił i dodał tym razem już całkiem głośno: Słyszy pani, co do pani mówię?!
- Trudno nie słyszeć - jej głos był wytrawny i niski. - Przecież dzieli nas
raptem z dziesięć centymetrów.
- A więc zacznijmy wreszcie - powiedział.
- A więc zacznijmy - powtórzyła.
Znowu się podparł, pochylił i zamknął oczy.
- Słucham.
- Mateusz, dziesięć, trzydzieści dziewięć.
- Słucham?
- Mateusz, dziesięć, trzydzieści dziewięć.
- Nie rozumiem.
Milczał, czekając na wyjaśnienie. I wtedy ponownie usłyszał stukanie
pantofelków. Otworzył oczy, ale za kratkami nikogo nie było. Wychylił się z
konfesjonału i zobaczył ją przy drzwiach. Szła tak lekko, jakby Bóg już jej wybaczył.
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2.
A teraz siedział w zakrystii i po raz nie wiadomo który wczytywał się w
Biblię. Mateusz, dziesięć, trzydzieści dziewięć. Siedemnaście słów. "Kto chce
znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je".
O co jej chodziło? Jest w jakiejś sekcie, czy co?
Wstał zdecydowanie, przejechał szybko palcami po sutannie, jakby chciał
zlikwidować wszystkie zagniecenia, stułę rzucił na stół i wyszedł na dwór. Wiernych
już właściwie nie było, gdzieniegdzie tylko zgarbione staruszeczki kiwały się na
wietrze jak stare wierzby. Wokół nich, na rowerkach, kręciły się ubrane w
komunijne stroje dzieci. Chciało mu się palić, nie wyciągnął jednak papierosów.
Kilka razy zapalił i zgasił zapalniczkę. Bardzo ją lubił - złota zippo, urodzinowy
prezent od poprzedniego proboszcza. Najbardziej cieszył go zapach paliwa,
zawsze starał się go wciągnąć wraz w pierwszym papierosowym dymem.
Co ja mam teraz robić? - głowił się. Chciała mnie sprowokować, to pewne.
Ale po co? Dla jakiegoś zakładu, dla szczenięcej fanaberii? Zakochała się? Nie,
to głupie. A może?... Myśl o jej podnieceniu przejechała mu faląciepła po plecach,
więc szybko odegnał ją od siebie. Zawstydzony raptownie obrócił się na pięcie.
Jakby nie chciał, by ktoś przyjrzał się jego twarzy. Nagle zawstydził się własnego
zawstydzenia. Przecież nikogo już nie ma. Nawet staruszki na pogiętych nogach
pokuśtykały już w stronę domów usiłując nadążyć za krzykiem rozbrykanych
wnucząt.
Wyciągnął salema, przypalił i wessał się łapczywie w jego miętową gorycz.
Popatrzył w niebo. Wielka p o m a r a ń c z a słońca schylała się nad leśnym
horyzontem. Gdzieś w dali pod rozrzedzoną chmurą wirował kolorowy latawiec.
Zmienny wiatr wyczyniał z nim niesamowite harce. Jak Bóg z ludzkim życiem uśmiechnął się. Rzucił papierosa na ziemię, energicznym ruchem buta wydobył
jego wnętrzności, przetarł twarz i ruszył w kierunku kościoła. Postanowił więcej o
tym nie myśleć.
3.
W nocy obudziło go walenie do drzwi. Nawet się nie przestraszył, choć
gdy wkładał szlafrok, zauważył, że drżą mu ręce. Potykając się w ciemnej sieni o
rozrzucone na podłodze buty myślał, jak powinien się zachować i co powiedzieć.
Zaskoczyła go swoim zdecydowaniem. Nieprzyjemnie go zaskoczyła. Postanowił
ostro ją odprawić. Co też ona sobie myśli? Za kogo go ma? Na pamięć wcisnął
guzik kontaktu. Żółte światło rozlało się na podwórku ciepłą poświatą. Boże, mam
nadzieję, że nikt akurat nie przechodzi - pomyślał. A może lepiej nie otwierać? Za
późno - uświadomił sobie - trzeba było nie zapalać światła. Przejechał dłonią po
szlafroku sprawdzając, czy zdołał się dobrze zapiąć. W porządku. Boże, czego
ja się boję, czyżbym sobie nie ufał? Zamknął oczy, jakby mrok sieni nie był
wystarczająco odpowiedni dla rozmów z Najważniejszym. Jeśli nawet nie ufam
sobie, ufam Tobie - pomyślał. Odsunął zasuwę i energicznie szarpnął klamkę.
Przed drzwiami nie było nikogo. Chwilę patrzył przed siebie, jakby wierząc,
że pusty prostokąt framugi za moment wypełni się jej osobą. Nic się jednak nie
działo. Jedynie cykanie świerszczy i ujadanie jakiegoś wiejskiego burka z oddali
przerywały ciszę. Wciągnął powietrze i wyszedł na podwórko. Kilkakrotnie obszedł
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dom dookoła, lecz jej nie spotkał. Schowała się, przestraszyła własnej śmiałości
i schowała - jej lęk pomógł mu się raźniej poczuć. Obmacał się szukając
papierosów i uświadomił sobie, że ciągle ma na sobie jedynie majtki i szlafrok.
Cofnął się do sieni.
Gdy zgasił trzeciego salema, podszedł do szafy i zaczął się ubierać.
Wyciągnął obcięte nożyczkami stare dżinsowe spodnie, których nie zakładał od
przyjazdu na wieś. W ogóle nie nosił ich od niepamiętnych czasów. W kieszeni
znalazł otwartą paczkę gum do żucia i bilet z koncertu rockowego. Boże, kiedy to
było. Stare, dobre czasy.
Szedł przez wieś mrużąc oczy, by z ciemności lepiej wyławiać kształty.
Noc była pogodna i gwiaździsta, ale cienki rogal księżyca dawał ledwie przyzwoite
światło. Żwir chrzęścił pod stopami. Było rozkosznie cicho, nawet psy już legły, i
tylko rozedrgane świerszcze próbowały nadążyć za rytmem jego kroków.
Minął kilka gospodarstw. Bez sensu to łażenie - pomyślał. Stanął na środku
drogi. Rozejrzał się dookoła. Śladu żywej duszy. Obrócił się na pięcie i ruszył w
stronę domu. Po kilku krokach potknął się. Kurwa. Dawno nie używane słowo
sprawiło mu przyjemność. Wyciągnął z kieszeni zapalniczkę. Pochylił się nad
drogą. Podniósł kamień.
Rozpędził się i wysokim lobem cisnął go przed siebie. Huk pękających
dachówek wyrwał ze snu wszystkie okoliczne kundle. Wkrótce do ich jazgotu
dołączyło muczenie wystraszonych krów. W domach poczęły zapalać się światła.
Rzucił się do ucieczki. Skręcił w małą ścieżynkę i pomknął lasem przed
siebie. Biegł, ile sił w nogach, opamiętał się dopiero przy wyjściu na plażę. Upadł
ma mokry, zimny piasek. Ciężki oddech żłobił w nim małą koleinę.
Obrócił się na plecy i starał się spojrzeć jak najdalej za siebie. Wkrótce
zaczęło mu się kręcić w głowie. Zerwał się na kolana, uniósł dłonie jak do modlitwy
i na klęczkach zaczął zbliżać się do morza.
Woda była zadziwiająco ciepła. I prawie żadnych fal. Energicznie pracował
ramionami i wkrótce odpłynął już całkiem daleko od brzegu. Przewrócił się na
plecy. Słony Bałtyk unosił go delikatnie. Jak latający dywan - przyszło mu do
głowy. A gdyby tak nie wrócić? Boże, może już starczy? Trzydzieści trzy lata.
Akuratny wiek, by się już z Tobą przywitać, nie sądzisz? Bóg jednak milczał. Jak
zawsze, gdy jesteś naprawdę potrzebny - pomyślał.
Prąd wyniósł go daleko od miejsca, gdzie zostawił ubranie i musiał przejść
spory kawałek, by je odnaleźć. Szedł nagi po piachu i nagle pomyślał, że byłoby
śmiesznie, gdyby wierni mogli go teraz zobaczyć. Oto duszpasterz, który nie ma
nic do ukrycia! Uśmiechnął się. To nie jest takie proste. Bez gaci też można mieć
jeszcze tysiąc tajemnic.
Znalazł wreszcie ubranie, ale wcale nie miał ochoty go zakładać. Szedł
trzymając je w ręku. W pewnym momencie kilkaset metrów przed sobą zauważył
jakąś postać. Instynktownie ukucnął i zmrużył oczy, by wyostrzyć wzrok. Jezu, to
ona - pomyślał. Błyskawicznie wciągnął na siebie spodenki i koszulę.
To nie była ona. Brzegiem plaży szła rozłożysta, nie całkiem trzeźwa i nie
całkiem ubrana kobieta. Mogła mieć ze trzedzieści pięć lat, może nieco więcej.
Widok siedzącego w kucki mężczyzny trochę ją zaskoczył, ale wcale nie
przestraszył.
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- Wyjątkowo ciepła woda jak na koniec maja, nieprawdaż? - zaczęła.
Milczał nie wiedząc, co odpowiedzieć. Pochylił wzrok, by się jej nie
przyglądać. I tak zauważył za dużo. Była w samych majtkach, w lewej dłoni
trzymała biustonosz. Miała ciężkie, najwyraźniej zmęczone karmieniem piersi, w
niczym nie przypominające tych, które czasami mu się śniły. W dodatku wcale
się ich nie wstydziła. Stała dumnie przed nim, ostentacyjnie wymachując stanikiem.
- Urlop? Tak przed sezonem? - jej głos był ciepły i przyjemny.
- Nie.
- Jak masz na imię?
- Marcin.
- Słuchaj, Marcin - kucnęła przy nim - widziałeś kiedyś "Szczęki"?
Spojrzał na niązdziwiony. Siedziała blisko, na wyciągnięcie ręki. Odsunął
się nieco i znowu pochylił głowę.
- No wiesz, taki film Spielberga. Ja widziałam i teraz za Chiny nie wejdę w
nocy sama do morza. Ale gdybyś się chciał wykąpać ze mną...
- Nie mogę.
- Nie umiesz pływać?
- Nie umiem kłamać.
-Co?
- Nie umiem kłamać. Jestem księdzem.
Popatrzyła na niego na tyle uważnie, na ile pozwalał wypity wcześniej
alkohol.
Powoli podniósł oczy. Miał śmiertelnie poważną minę.
- Te, dowcipniś... - roześmiała się.
- Mówię poważnie. Jestem księdzem od pięciu lat, a od dwóch miesięcy
pracuję w tutejszej parafii...
Wstała i raptownie przysłoniła rękami piersi. Odwróciła się. Błyskawicznie
założyła biustonosz. Odeszła kilka kroków. Chwilę milczała grzebiąc nogąw piasku
jak kura. Wiedział, co czuje, lecz nie mógł jej pomóc. To, co mogło zmazać wstyd,
było niemożliwe - on był księdzem, a ona była brzydka.
Spojrzała na niego. - Ty kretynie zboczony, co ty sobie myślisz! Nawet się
nie waż mnie tknąć!
- Spokojna głowa - uśmiechnął się najdelikatniej, jak mógł. - Za bardzo mi
przypominasz Matkę Boską.
Podniósł się, otrzepał i poszedł w kierunku wydm. Kiedy był przy wyjściu
z plaży, odwrócił się, ale już jej nie zauważył. - Wybacz Boże, co powiedziałem
przed chwilą - mruknął pod nosem - ale ksiądz też ma przecież prawo do krótkiej
chwili profanum. Ba, zwłaszcza księdzu jest ona naprawdę potrzebna.
Kiedy dochodził do wsi, zauważył, że w czasie jego kąpieli księżyc nieźle
się już nachodził. Zachciało mu się spać. Przyspieszył kroku.
Na środku drogi leżał rower - stara ukraina z powyginanymi błotnikami.
Przystanął i rozejrzał się. Nikogo jednak nie dostrzegł. Odruchowo zaczął
obszukiwać kieszenie, ale znalazł jedynie p o m i ę t ą paczkę po s a l e m a c h .
Rozczarowany splunął kilka razy i butem roztarł ślinę na żwirze. Już miał ruszać
dalej, gdy zza rosnącej przy rowie melioracyjnym kępy krzaków odezwał się
bełkotliwy głos: - Wielebny tu?
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To był stary Jeschke. Od miesiąca dwa razy w tygodniu umawiał się na
spowiedź i ani razu nie przyszedł. Zawsze wykręcał się ważnymi sprawami
rodzinnymi, ale wystarczyło, że chuchnął, by wiedzieć, co to za sprawy. Teraz
leżał z opuszczonymi do kolan spodniami i trzymając się za głowę powtarzał: Jezu, Jezu słodziuteńki, wielebnego mi w potrzebie zesłałeś, dzięki Ci... Co chwilę
też wielkimi jak sękate konary łapami nieudolnie próbował kreślić znak krzyża.
Patrzył na tę łkającą kupę nieszczęścia i czuł, że zamiast współczucia
bierze go złość. - Uspokój się, człowieku - wycedził - i Pana Jezusa nie tykaj. Nie
śpię, bo kąpać się byłem, a nie po to, żeby cię z rowu wyciągać.
- Niech wielebny mówi, co chce, ja tam swoje wiem - mruknął Jeschke. Byłem u wielebnego, pukałem, ale nikt nie odpowiadał. Wyspowiadać się chciałem.
A więc to nie była ona.
Jeschke podrapał się w głowę i wyciągał rękę. - Pomoże mi wielebny?
Podał mu dłoń, pomógł wstać i wciągnąć spodnie, a nawet zawiązał
filuterną kokardkę na rzemieniu udającym pasek. Przez chwilę wahał się, czy nie
zrobić supła, ale doszedł do wniosku, że stary mógłby nie zdążyć go rozwiązać,
a i tak śmierdział już wystarczająco podle.
Przetarabanili się przez rów. Jeschke stał teraz chybotliwie i przepraszając
za każdym razem siarczyście smarkał na ziemię.
-Jeschke?
-No...
- Ludzie się na ciebie skarżą.
- A za co?
- Że kradniesz, mówią.
Jeschke parsknął i podrapał się po głowie.
- Ja? Kto wielebnemu naplótł takich głupot?
- Głupot? Stary Pokrywka widział, jak się tydzień temu chowałeś w krzakach
przy jego obejściu. A później nie mógł się doliczyć trzech kurczaków.
- A, o to chodzi - Jeschke roześmiał się. - Prawda. Przepadły w trymiga.
-1 nie wstyd ci?
- Czego?
- Czego, czego - Jeschke zaczynał go już złościć. - Stary chłop jesteś,
wnuki masz i kury kradniesz? Po krzakach się chowasz...
- Nie kradnę. A chować to, owszem, się chowam. Patrzę, jak je zabiera...
- Zabiera? Kto?
- On - Jeschke wzniósł palec do góry i zachybotał się.
- On? Jaki on?
- Ten, co króluje na niebie.
Popatrzył na starego uważnie. - No, no. Jest granica. Nie wolno jej
przekraczać.
- A gdzieżbym śmiał - teraz Jeschke mu się przyjrzał dokładnie. - Ja o
myszołowie mówię. O myszołowie. Jak się tylko pojawia na niebie, to ja w krzaki
włażę i czekam, co będzie.
-1 co jest?
- Zawsze to samo - Jeschke machnął ręką łapiąc jakiś wyimaginowany
przedmiot w zaciśnięty kułak.
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Uświadomił sobie, że rozmowa z pijanym starym nie ma większego sensu.
- Zawsze to samo... To chyba nudne, co?
-A gdzież tam. Ciekawe jak diabli... - Jeschke złapał się za usta. - Znaczy
się... jak cholera.
Stary wydał mu się prostacko okrutny. Zaczynał go mieć już dosyć. - Ale
sobie rozrywkę znalazłeś, Jeschke. Gapienie się na rozrywane kurczęta...
- Ale co też ksiądz!... - stary się skrzywił. - Nie chodzi o rozrywanie, tylko
o to, co wcześniej!
- Wcześniej? Co wcześniej?
- Bo widzi wielebny, ja siedzę w krzakach i patrzę. On przesuwa się po
niebie, a ptaszęta, niczego nie świadome, łażą z dziobami przy ziemi myśląc
tylko o pełnym brzuchu. Nic nie wiedzą. Niczego się, rozumie wielebny, nie
spodziewają. Że coś się zdarzy, wiemy tylko my - ja i ten podniebny myśliwy. Z
tym, że on wie znacznie więcej - Jeschke przetarł nos i wyraźnie się ożywił. - Z tej
swojej góry wie, który nie wróci już do kurnika...
Popatrzył na starego, który uśmiechał się z jakimś dziwnym pobłażaniem.
- Siedzę i patrzę na te głupie kurczaki i zgaduję, który z nich... Który z nich... I
dlaczego akurat ten... - Jeschke zachwiał się tak, że musiał go znowu przytrzymać.
- Każdy by chciał to wiedzieć. Wielebny chyba też, nie?
Dziwny był ten stary.
- Naprawdę przyszedłeś się wyspowiadać?
Jeschke pokiwał głową.
- Sądzisz, że jestem dobrym księdzem?
Stary przetarł twarz i popatrzył na niego w zdziwieniu.
- Chętnie cię wyspowiadam. Ale przyjdź na trzeźwo.
- Na trzeźwo, proszę wielebnego, to ja nie mam odwagi.
- No dobra, przyjdź, kiedy chcesz. Byle nie w środku nocy. A teraz wracaj
do chałupy. Tylko pamiętaj, rower masz prowadzić, nie jechać. Rozumiesz?
- Rozumiem.
-1 dla rodziny masz być dobry. Żona się skarżyła...
-A co ona tam! Tyle wie, co zje. Tylko plecie te swoje androny...
- Wytłumacz jej...
- Też wielebny wymyślił! Trzydzieści lat tłumaczyłem. Na próżno. Nic jej
do łba nie wchodziło. Dlatego teraz, jak mi zaczyna jazgotać, to krzyczę: odpierdol
się, babo!
-Co?!
- Wtedy wszystko zaczyna rozumieć- stary się uśmiechnął. -1 spokój mam.
- Jeschke, tak nie można!
- Można, można. Ksiądz młody, to... Jeszcze się ksiądz przekona, że
można. Nawet czasami trzeba.
Popatrzył na starego.
- Wkurzasz mnie już, wiesz?
- Wiem, wielebny - Jeschke gorliwie przytaknął.
- No to spadaj. Z Bogiem.
- Z Bogiem.
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Była trzecia, kiedy usiadł w domu na łóżku. Z szafki obok wyciągnął otwartą
paczkę lucky strike'ów. Zaciągnął się aż po samo dno. Aż po samo piekło pomyślał. Co za noc. Uroki nadmorskiej parafii. Nigdy nie przypuszczałem, że
mnie coś takiego spotka. Bóg wie, co zrobić, by nam ścieżki nudą nie zarosły.
Od niedopałka odpalił następnego papierosa. Ukląkł koło łóżka. - Panie wyszeptał. - Miej mnie w swojej opiece.
4.
Usiadł na łóżku i z przerażeniem spojrzał na wiszący na ścianie tandetny,
chiński zegar, prezent od rady parafialnej. Od dwudziestu minut powinien być w
kościele na rannej mszy. Wściekły złapał stojący na szafce budzik. Nie późnił się
ani minuty. Powoli wyłowił z pamięci moment, kiedy go wyłączył, a później obrócił
się na drugi bok. Wyciągnął stojącą obok łóżka plastikową butelkę z niegazowaną
wodą mineralną i wychylił spory łyk. Przeciągnął się i poczłapał do łazienki.
Myjąc zęby zaplamił sutannę. Próbując pospiesznie zmyć plamę wodą,
tylko ją rozmazał. Zrezygnowany machnął ręką. Oblał się dezodorantem, spojrzał
uważnie w lustro, przetarł kąciki oczu i wybiegł z łazienki nie gasząc światła.
Kiedy wszedł do kościoła, w ławkach siedziało tylko kilka najwytrwalszych
kobiet. Skinął głową na powitanie i zniknął w zakrystii. Nie było też już żadnego
ministranta. Przejechał wzrokiem po blacie komody. Wszystko było przygotowane
- wino odkorkowane, woda, nieco dalej serweta i kielich, jego ulubiony, z czego
wywnioskował, że do mszy miał służyć ten bystry Kacperek od Wernitzów.
Wyciągnął z szuflady albę i próbował przecisnąć przez nią głowę, ale się
zaplątał. Stał tak przez chwilę nieruchomo usiłując sobie wyobrazić, gdzie jest
teraz właściwy otwór.
- N o c n e ż y c i e d u c h o w n y c h z a w s z e o d b i j a się n i e k o r z y s t n i e na
świadczonych przez nich usługach dla ludzkości - usłyszał nagle za plecami.
Zaskoczony szarpnął się energicznie. Usiłował błyskawicznie wyswobodzić głowę
i jeszcze bardziej się zaplątał.
Roześmiała się. - Poczekaj, pomogę ci - powiedziała i podeszła do niego.
Kilkoma sprawnymi ruchami ściągnęła albę na dół. Odwrócił się i spojrzał na nią
pełen złości. - Pani jest... Pani ma... Masz wielki tupet - starał się nadać swojemu
głosowi jak najbardziej zimny ton.
- Teraz chyba ornat, co? Nie masz chyba zamiaru wyjść tam w tym
prześcieradle?
Zmrużył oczy. Miał tylko ułamek sekundy, by dojść, czy robi sobie żarty,
czy też jest po prostu cyniczna. Od tego zależała przecież odpowiedź - bo że nie
powinien milczeć, nie miał najmniejszych wątpliwości.
- Co tak milczysz? - spytała. - Zatkała cię moja fachowość, tak? Byłam
kiedyś bielanką, a to tak, jakbym była półministrantem. Znam się na tej robocie.
Podeszła do wieszaka, na którym wisiały ornaty. - Zaraz ci coś wybiorę powiedziała. - Ten nie... ten też... o, może... nie, w tym też ci nie będzie dobrze...
Jak kochająca żona w sklepie z garniturami - pomyślał. Teraz miał okazję,
by przyjrzeć się jej dokładnie - była wysoka, tylko z pół głowy niższa od niego,
szczupła i chyba zgrabna, choć trudno było mieć pewność, bo skrywała się pod
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luźną, szeroką sukienką we wschodnie wzory. - O, ten będzie do ciebie doskonale
pasował - odwróciła się trzymając czerwony ornat, na którym święty Jerzy przebijał
mieczem smoka.
- Nie mogę go założyć - pokiwał głową i uśmiechnął się. - Czerwone ornaty
wkłada się na święta męczennicze, droga bielanko. A dziś nie ma żadnego
męczennika.
- Nie ma, ale będzie - odwiesiła ornat i popatrzyła na niego całkiem
poważnie.
Drgnął. Powoli odwrócił się w stronę kredensu. Sięgnął po brewiarz i
zacisnął go mocno w dłoniach. Pochylił głowę i wbił wzrok w krzyż złociejący na
czarnej okładce.
- Czego chcesz ode mnie?
- Ruiny bunkra. Wiesz, gdzie to jest?
Przytaknął.
- Piętnasta. Będę tam na ciebie czekała.
- A j a k nie przyjdę?
Drzwi zakrystii otworzyły się z głośnym skrzypieniem. Stanął w nich
proboszcz - łysiejący pyknik o dobrotliwej twarzy, z rzadkimi, jasnymi lokami
spadającymi na kołnierz.
- Marcin, co z tobą? - spytał stanowczo, ale bez irytacji. - Ludzie czekają.
Odwrócił się i z wyrazem boleści spojrzał na proboszcza. - Nie wiem, źle
się czuję. Zatrułem się chyba.
Proboszcz stanął obok niego i patrzył z dezaprobatą. - Papierosy.
W s z y s t k i e twoje p r o b l e m y to p a p i e r o s y . Tyle razy ci m ó w i ł e m , że się
zanikotyzujesz na śmierć.
Pogroził mu palcem, po czym energicznie podszedł do wieszaka z
ornatami. - Zamienimy się. Weźmiesz wieczorną, może się będziesz lepiej czuł.
Pomóż mi.
Wyciągnął zielony ornat przetykany złoceniami w kształcie winogron.
Przetrzepał go i nagle z kąta zakrystii wyłowił wzrokiem stojącą dziewczynę.
- A pani co tu robi?
Marcin odłożył raptownie brewiarz i podniósł dłoń, jakby szykował się do
płomiennego wyjaśnienia.
- Na mszę za spokój duszy przyszłam dać - jej niski głos zabrzmiał pewnie
i przekonywująco.
- Ktoś bliski? - spytał proboszcz sprawnie wsuwając się w albę.
- Najbliższy.
- Kiedy umarł? No pomóż mi, czas ucieka - przywołał ręką Marcina, który
złapał ornat i uniósł go nad głowę proboszcza.
- Nie umarł. Jeszcze żyje.
Z ornatu wychyliła się zdziwiona twarz proboszcza.
- Bez żartów. Za spokój duszy modlimy się po śmierci.
- Dopiero? - uśmiechnęła się z wyraźnym smutkiem. - Jestem pewna, że
dusze żywych wystawiane są na większy niepokój.
Spojrzała na Marcina.
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- Droga p a n i , nie m a m t e r a z c z a s u na t e o l o g i ę . Ksiądz w i k a r y
niedysponowany, a ludzie czekają. Niech pani przyjdzie innym razem, to
poteoretyzujemy. Ja to nawet lubię.
- No, Marcin - odwrócił się, jakby dziewczyna przestała dla niego istnieć a ty do domu, gorzką herbatę, trochę suchego chleba, najlepiej sama skóra. I
żadnych papierosów, rozumiesz?
Marcin kiwnął potakująco głową.
- W takim razie idę - powiedziała głośno. -1 przyjdę kiedyś poteoretyzować.
Stanęła przy drzwiach. Marcin odwrócił głowę w przeciwległy kąt.
- No to do widzenia - kiwnęła głową.
- Na wieki wieków - mruknął proboszcz patrząc jak zamyka drzwi.
5.
Słońce przypiekało już od kilku dobrych godzin, ale dopiero teraz upał
stawał się trudny do zniesienia. Szedł środkiem piaszczystej dróżki oddzielającej
pola od gęstej ściany iglastego lasu. Niepomny słów proboszcza strzelał przed
siebie wyssanymi do cna niedopałkami i zaraz sięgał do kieszeni po nowe
papierosy. Palenie w takim skwarze nigdy nie sprawiało mu przyjemności, a teraz
czuł w dodatku jak dym obleka mu język bolesną niemalże goryczą. Nie mógł się
jednak opanować - jakby z każdym kolejnym lucky strike'iem miał nadzieję spalić
niepokój, który go wypełniał. Był pewien, że ta dziewczyna, o której wiedział
jedynie, że ma niski głos, kształtne łydki i sporo tupetu, nosi się wobec niego z
zamiarami, których istoty wolałby się nie domyślać, gdyby nie były tak oczywiste.
Od czasów seminaryjnych, a z pewnością i wcześniej, słyszał o księżach
utrzymujących kontakty intymne z kobietami. Wśród kleryków był to temat wcale
nie rzadki, podnoszony jako świadectwo porażki duchownych zapatrzonych
jedynie w siłę swojego charakteru, albo - tak też się zdarzało - jako zapowiedź
godnych potępienia, ale i oczekiwanych upadków, bez których przecież nie można
mówić o wzlotach.
On sam rzadko zabierał głos w tych, najczęściej nocnych, dyskusjach.
Może dlatego, że jako jeden z niewielu mógł w tej kwestii odwołać się do własnych
doświadczeń. Był starszy od innych, a zanim trafił do seminarium, prowadził życie
typowe dla przystojnego i przekonanego o swojej wartości młodzieńca. Miał kilka
kobiet, ale z reguły były to przelotne przygody. Raz - po wyjściu z wojska związał się na dłużej ze starszą od siebie o prawie dziesięć lat bibliotekarką,
której zaimponował chyba w równym stopniu urodą, co i tytułami książek, które
czytał. Nawet był pewien, że ją kocha, ale ona - ze ł z a m i w o c z a c h wyperswadowała mu marzenia o stałym związku. Choć nie znosiła swojego męża,
choć mijające bez satysfakcji życie napełniało ją rozpaczą, nie odważyła się - w
imię własnego szczęścia - zaryzykować losu trójki dzieci związując się z młokosem
bez zawodu, nawet jeżeli ów tego bardzo pragnął.
Przeżył to mocno, bo nie mógł zrozumieć tego wyrzeczenia. Teraz, po
latach, wspinając się polną dróżką ku ruinom wojskowych umocnień strzegących
niemieckiego niegdyś wybrzeża, wspominał tamtą kobietę z podziwem. I czuł
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nawet, że to wspomnienie daje mu siłę. Są chwile - myślał - w których trzeba
stanąć wbrew sobie i własnym pragnieniom. Spać z tą tajemniczą dziewczyną
byłoby z pewnością bardzo przyjemnie. Ale nieprzyjemnie byłoby później
rozgrzeszać, udzielać komunii i nauk przedmałżeńskich. A jeżeli nie byłoby
nieprzyjemnie? Jeżeli okazałoby się, że jedno i drugie jestem w stanie czynić w
spokoju sumienia? Czy ukrywając się przed wzrokiem ludzi byłbym jeszcze
kapłanem? Czy ukrywając się przed wzrokiem Boga byłbym jeszcze człowiekiem?
Ocierając pot z czoła wdrapał się na wysokąskarpę, za którąw niewielkiej
dolince rozciągał się długi pas potężnych bunkrów wysadzonych niegdyś przez
wycofujące się oddziały SS. Potężne żelbetonowe bloki, porośnięte mchem,
przysłonięte pokrzywionymi sosnami i przysypane częściowo nawiewanym znad
morza piaskiem, przypominały gigantyczny megalit, miejsce kultu boga być może
silnego, ale z pewnością nie miłującego.
Szedł wzdłuż chropowatej, szarej ściany omijając głazy, przeskakując leje
i wykroty. Rozglądał się co chwilę, ale nigdzie jej nie było. Spojrzał na zegarek zbliżał się kwadrans po trzeciej. Czyżby już poszła? To niemożliwe - odrzucił tę
myśl jeszcze szybciej niż przywołał. Chyba że... - nagły przypływ złości rozlał mu
się po ciele gorącą falą - chyba że w ogóle nie miała zamiaru przychodzić.
Przez chwilę stał w miejscu opędzając się tylko od tłustej muchy, która
najwyraźniej zagustowała w jego spoconym czole. Wyjął kolejnego papierosa.
Starał się wydmuchiwać dym w stronę namolnego owada, który jednak nic sobie
z tego nie robił. Ułamał więc kawałek pobliskiej leszczyny i odganiając się nią,
ruszył energicznie przed siebie.
Dochodząc do skalnego załomu usłyszał rozmowę. Stanął i zaczął
nadsłuchiwać. Męskie głosy wyłowił od razu, nie był jednak pewien, czy słyszy
także i ją. Podkradł się jak mógł najbliżej. - Musicie to zrobić, musicie to zrobić
dla mnie! - głos kobiety był pełen perswazji i kuszącej zachęty. Ukucnął pod
ścianą, szybkim ruchem przejechał ręką po włosach i otarł pot z czoła. Nadal nie
wiedział, czy to ona. Wydawało mu się, że zna jej głos bardzo dobrze, ale tu, w
otwartej przestrzeni, brzmiało to i podobnie, i nie. A ci mężczyźni - był pewien, że
jest ich dwóch - kim są i co muszą dla niej zrobić? Czy to ma coś wspólnego z
nim?
Poczuł, że się boi. Rozejrzał się dookoła. Kilka kanciastych kamieni i jeden
drąg, ale zbyt przegniły, żeby się przydać. Siedział tak chwilę bez ruchu
zastanawiając się, jak ma się zachować. Strach przed tym, co się może stać,
zaczął ustępować nieznośnemu poczuciu upokorzenia. Wbity plecami w ścianę
wydał się sobie żałosny. Przecież zostałem księdzem, żeby się więcej nie bać.
Przełknął ślinę, przetarł twarz dłońmi i wyszedł zza wyłomu.
Do przewieszonej kilkumetrowej ściany przyklejonych było d w ó c h ,
ubranych w niezwykle kolorowe stroje, mężczyzn. Pierwszy, z rozstawionymi
szeroko nogami wbitymi w niewielkie szczeliny, wysoko uniesioną ręką usiłował
dosięgnąć skalnego wybrzuszenia, niewiele większego niż pierś dziewczynki.
Drugi, w kasku i z plątaniną karabinków u boku, huśtał się na jaskraworóżowej
linie jak wahadło awangardowego zegara. Pod ścianą stała krępa szatynka w
obcisłej bluzce, która z wysoko zadartą głową powtarzała: - Musicie to zrobić!
Dla mnie, zróbcie to chociaż dla mnie!
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- Dzień dobry - powiedział zaskoczony.
Spojrzeli na niego nie mniej zaskoczeni.
- Cześć - rzucił ten na linie.
- Przyszedłeś się wspinać? - szatynka uśmiechnęła się z sympatią.
- Nie... umówiłem się... szukam... - nie bardzo wiedział, jak im wyjaśnić
swoją obecność na tym odludziu. - Nie widzieliście tu dziewczyny? - dokończył i
poczuł, że się czerwieni.
- Dziewczyny? Tiruriru - wahadło wyraźnie poczuł się rozbawiony. - Bronek!
- zwrócił się do przyklejonego do ściany - jesteś wyżej, może stamtąd widać
jakąś panienkę?
- Tylko ten pieprzony cycek nade mną!
Szatynka parsknęła śmiechem, a potem, jakby w zawstydzeniu, przysłoniła
dłonią usta.
Przestąpił z nogi na nogę. Najchętniej znikłby stąd jak najszybciej. Albo jeszcze chętniej - zgodziłby się, żeby to oni znikli.
- Zawsze to samo - szatynka wyczuła jego opór i łagodząco się uśmiechała.
- Wszystko im się z jednym kojarzy, nie przejmuj się.
Machnął ręką na znak, że nie bierze sobie tego do serca. Popatrzył na
ścianę - wspinacze już o nim zapomnieli i ponownie zaczęli zmagać się z prawami
fizyki.
- Jesteś w wojsku? - spytała dziewczyna.
- W wojsku? Co też ci przyszło do głowy?
- Wyglądasz jak ktoś na przepustce.
Parsknął śmiechem.
- Że co, że bunkry i że dziewczyna, tak?
Kiwnęła głową.
- Przepustka - wyciągnął papierosy i podsunął jej prawie pod nos.
Odmówiła. - Tak bym tego nie nazwał - zaciągnął się.
- Mam! Mam, kurwa, mam!
Poderwali głowy. Wspinacz wisiał na skalnym wybrzuszeniu i usiłował
zarzucić nogę na wystającą nieco wyżej niewielką półkę. - Wreszcie ją mam! charczał.
- Nie drzyj się, bo za chwilę będziesz miał, ale zbitą dupę! - krzyknęła
szatynka.
Spojrzał na nią. Wpatrywała się w ścianę tak intensywnie, jakby wzrokiem
chciała docisnąć wiszącego na niej kolegę. Zaciśnięte dłonie nerwowo drgały.
Jeszcze kumpelstwo czy już miłość? - pomyślał.
- Marcin!
W pierwszej chwili nie zorientował się, że ktoś go woła. Patrzył to na
szatynkę, to na wspinacza i czuł, że i on poddaje się emocjom chwili. Złapał się
nawet na tym, że przez moment chciał, żeby chłopak zleciał - wtedy z pewnością
dowiedziałby się, czy coś go łączy z szatynką.
- Marcin! Marcin!
Obejrzał się. Słońce buchnęło mu w oczy wyżerającą białością. Przysłonił
twarz. Stała na skarpie i machała ręką.
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Ruszył w jej stronę, ale zatrzymał się widząc, że zbiega po wąskiej
ścieżynce. Rzucił papierosa na ziemię, włożył ręce do kieszeni i stanął nieruchomo
nie spuszczając z niej wzroku. Podeszła, uśmiechnęła się i bez słowa usiadła na
trawie. Zawsze zrobi coś, czego nie lubię - pomyślał zastanawiając się, czy też
powinien usiąść, czy nadal stać.
- Nie słyszałeś, jak wołałam?
- Spóźniłaś się.
- Nie słyszałeś?
Spojrzał na nią. Gestem ręki poprosiła, żeby usiadł. Udał, że tego nie
widzi.
- Spóźniłaś się - powtórzył.
- Nie bądź tak kapłańsko pryncypialny. Wiedziałam, że nie odejdziesz.
- Gdyby nie oni - wskazał głową na ścianę - już by mnie tu nie było.
- Jesteś pewien? - nawet jeden mięsień nie drgnął jej na twarzy.
Przygryzł wargę i usiadł koło niej. Złościła go. Odwrócił głowę i popatrzył
na ścianę, na której tych dwóch wyciskało z siebie ostatnie poty.
- Mam już tego dosyć. Mów o co ci chodzi, albo daj mi wreszcie święty
spokój!
- Święty to on nie będzie. Ale dam ci spokój. Nawet się nie spodziewasz
jak wielki.
Szarpnął się i złapał ją za rękę.
- Nie chcę od ciebie nic, rozumiesz?
Pochyliła głowę i spojrzała na ich złączone dłonie.
- Nie, to ja chcę - jej silne palce nie pozwoliły mu cofnąć ręki. - Chcę z
ciebie zrobić człowieka.
- Jesteś stuknięta.
- Istotę godną miana dziecka bożego. Tak to nazywacie, prawda?
Spojrzał na nią z wyraźną wściekłością. Ale nie odnalazł ani cienia ironii.
Tylko opanowanie. I jakiś smutek.
- Jestem w ciąży - powiedziała patrząc mu prosto w oczy.
A więc o to chodzi. Tylko tyle?
- A c h , tak - j e g o głos przybrał a k s a m i t n ą barwę. Uśmiechnął się,
wyswobodził dłoń z uścisku i delikatnie ujął ją za ramię. Nagle wydała mu się
jakaś mniejsza. I zawstydzająco banalna. Właśnie tak - zawstydzająco banalna.
Ciąża. Pewno zaraz mu powie, że myśli o usunięciu. Jak inne. A czegóż się
właściwie spodziewał?
- Nie chcę tego dziecka.
Nie mógł odpędzić rozczarowania. Zwyczajny dramat zwyczajnej panienki.
Pochylił się nad nią. Czuł, że nie powinien milczeć, ale nic sensownego nie
przychodziło mu akurat na myśl. - Aborcja to wielka tragedia naszego świata wyszeptał wreszcie.
Popatrzyła na niego z wyraźną złością. - Tragedią naszego świata jest nie
to, że się usuwa ludzi, ale że usuwa się nie tych, co trzeba.
Roześmiał się. Nie dlatego, że to, co powiedziała, było śmieszne.
Roześmiał się, bo skarciła go w sposób, który sprawił mu przyjemność.
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- Masz mnie za idiotkę? Nie proszę cię o porcję komunałów.
- A o co?
- Później ci powiem - odwróciła się w stronę ściany i uśmiechnęła do krępej
szatynki, która właśnie się zbliżała.
- Widzieliście, jak sobie poradził? - dziewczyna kucnęła i ruchem ręki
wskazała na wspinaczy, którzy siedzieli już na szczycie ściany zawzięcie o czymś
rozmawiając.
- Nie, zagadaliśmy się.
- Marysia jestem - szatynka wyciągnęła rękę.
- Marcin.
- Aleksandra.
-Ola?
- Nie. Aleksandra.
Aleksandra? Nigdy by nie wpadł, że tak ma na imię. Ale też i nigdy nie
zastanawiał się, jak ma na imię. Zawsze myślał: ona.
- Szczęśliwa jesteś - Marysia uśmiechnęła się i przerzuciła wzrok na niego.
- Strasznie się niecierpliwił czekając na ciebie. W ogóle nie dało się pogadać, tak
się rozglądał.
- Dziwisz się? - niespodziewanie położyła mu rękę na ramieniu.
- Nie.
- A powinnaś. Jest księdzem.
Spojrzał na nią gwałtownie. Była opanowana jak zawsze. Tylko Marysia
zatkała dłonią usta, jakby świat od niej właśnie domagał się tej tajemnicy.
- Żartujecie?
- Marcin, powiedz jej - poprosiła. - On nigdy nie kłamie - zacisnęła mu
rękę na ramieniu.
Miał ochotę ją udusić. Zapalił papierosa i popatrzył na Marysię. - To prawda,
jestem księdzem. Pracuję tu niedaleko, w parafii. Ale jeżeli myślisz...
- A ja jestem w ciąży.
Marysia wybałuszyła oczy. - Jezu, jak w kinie. Co chwila przerzucała wzrok
to na nią, to na niego. Najbardziej zezłościło go, że w tym zdumionym spojrzeniu
odnajdywał podziw zmieszany z zazdrością. Jako ksiądz dzieciorób jeszcze gotów
się stać idolem dla tej kretynki.
Poderwał się z ziemi. - Idziemy!
- Poczekajcie - Marysia ochłonęła po pierwszym szoku. - To niesamowite.
Cholera, i jakie romantyczne...
- Idziemy, powiedziałem - szarpnął Aleksandrą tak mocno, że wstała bez
sprzeciwu. - Trzymaj się, Marysiu. I pozdrów swojego narzeczonego.
- Ja nie mam narzeczonego.
- A t e n tam?
- Bronek? - roześmiała się. - To mój brat.
-A drugi?
- Jego instruktor z kursu.
- To dobrze - wbił w nią wzrok pełen złości. - Masz jeszcze czas na
chłopaków. Inaczej skończysz jak... - popatrzył na Aleksandrę. - Jak inne.
Odwrócił się i szybkim krokiem ruszył w kierunku skarpy.
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6.
Jezus siedział na kamieniu i podpierając zmęczoną głowę rozmyślał nad
mizerią świata, który mu przyszło zbawiać. Nie wyglądał na Odkupiciela. Prawdę
mówiąc wyglądał dość kiepsko.
Patrzył na Jezusa i miał mu tyle do opowiedzenia. Ale nie bardzo wiedział,
od czego zacząć. Więc się tylko przeżegnał i poszedł. Po kilkunastu krokach
stanął jednak i energicznie się odwrócił. Nie - pomyślał - nie będę uciekał. Tu na
nią poczekam.
Podszedł do kapliczki i jeszcze raz spojrzał na Zbawiciela. Tu na nią
poczekam. Usiadł. Sięgnął do kieszeni. Pierwszy papieros był ułamany. Drugim
zaciągnął się g ł ę b o k o i wpatrzył w karny rząd m r ó w e k , które w j a k i m ś
dramatycznym pośpiechu przenosiły dziesiątki tłustych larw tuż koło jego buta.
7.
-Ale dostałeś przyspieszenia - wyraźnie zmęczona rzuciła się obok niego
na trawę. - Nie mogłam nadążyć.
Nawet na nią nie spojrzał. Leżał na plecach z podłożonymi pod głowę
rękami i wpartywał się w myszołowa, leniwie przesuwającego się po błękicie
nieba. Przypomniał mu się Jeschke. Czy siedział teraz w krzakach roztrząsając
sens istnienia?
- Myślałem, że stać cię na więcej - wyjął z ust trawkę i delikatnie zaczął
się nią łaskotać po czole - niż wmawianie ludziom, że jestem ojcem twojego
dziecka.
- Tego nie powiedziałam. I możesz być spokojny, nigdy nikomu nie będę
wmawiać, że ty je zrobiłeś. To był tylko taki niewinny żart.
Myszołów nagle stanął w powietrzu, a później zaczął spadać jak kamień.
Stracił go z oczu.
- Przez takie żarty księża mają złą opinię.
- Teraz to ty żartujesz.
Usiadł i oparł się o kapliczkę. Wyciągnął kolejnego papierosa. Zapalił.
Pustą paczkę zgniótł, chwilę rozglądał się, gdzie ją wyrzucić, aż wreszcie wetknął
ją z powrotem do kieszeni.
- Nie pal - odegnała dym od siebie. - To szkodzi dziecku.
- Przejmujesz się? Przecież chcesz je usunąć.
- Ale ty nie chcesz.
-Ja?
- Przecież jesteś katolikiem. I księdzem. Walczysz o życie poczęte. Więc
go nie zatruwaj.
Wściekły strzelił papierosem kilka metrów przed siebie.
- Poczęte w teorii łatwiej znosić niż takie, co się lęgnie tuż tuż, prawda?
Ujęła jego dłoń i przytknęła sobie do brzucha.
- Tu już nie ma teorii. Tu już nie jest nienarodzone widziane z ambony. Tu
słowo stało się ciałem. Czujesz to?
Pochylił się nad nią.
- Daj spokój, nie chodzi mi o takie czucie. Na to za wcześnie.
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Ponownie się położył. Myszołowa nie było. Tylko chmura, maleńki pierzasty
obłoczek, przesuwała się powoli ze wschodu na zachód. Skąd się tu nagle wzięła?
Przysiągłby, że jej wcześniej nie widział.
- Więc jak mam ci pomóc?
- Sobie pomóż, mnie nie musisz.
- Znowu zaczynasz? Chcę po prostu wiedzieć, czego ode mnie oczekujesz?
- Że uratujesz to dziecko.
- Ja? - roześmiał się.
- Tyle mówicie o godności osoby ludzkiej. O prawie nienarodzonych do
życia. Że są istnieniami niezależnymi od istnień ich matek. Jeżeli to życie, które
we mnie powstaje, jest ode mnie niezależne, to znaczy, że jest zależne tak samo
ode mnie, jak i od ciebie. A więc ja ciebie czynię odpowiedzialnym za nie. Weź tę
odpowiedzialność. Ja nie mam tyle siły.
- Ale co mam zrobić?
- Ożeń się ze mną.
Poderwał się. - Zwariowałaś! Przecież jestem księdzem!
- To przestaniesz być.
- Kompletnie ci odbiło. Wybij to sobie z głowy.
- W takim razie je usunę.
- To szantaż. Wyjątkowo podły.
- Szantaż - zgodziła się. - Taki sam, jaki twój kościół stosuje wobec kobiet.
Wstał, przeszedł kilka kroków, obrócił się i wymierzył w nią palec. - No
wybacz, ale to dziecko jest twoje i czyjeś tam. To ten ktoś powinien czuć się
odpowiedzialny. Nie ja.
- Genetyka - machnęła lekceważąco. - Nie wiedziałam, że przywiązujesz
taką wagę do układu genów. Zresztąja nie chcę, byś uważał to dziecko za swoje.
Ja oczekuję od ciebie tylko tego, czego ty, jako ksiądz walczący o życie,
oczekujesz ode mnie. Poświęcenia.
-1 sądzisz, że ja się na to zgodzę?
- Mateusz, dziesięć, trzydzieści dziewięć.
Zacisnął powieki i pochylił głowę.
- "Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je". Widzisz? - podniosła się i popatrzyła na kapliczkę - Widzisz
go? Zastanawiałeś się, nad czym się tak frasuje? Nad moją podłością, to pewne,
ale może i nad twoją niegotowością?
Zanurzył dłonie we włosy i kręcił głową jakby w niedowierzaniu.
- Przed Mateuszem, dziesięć, trzydzieści dziewięć jest trzydzieści osiem,
jak się łatwo domyślić. Pamiętasz, co powiedział twój Zbawiciel?
Milczał wpatrując się w swoje buty, zanurzone w brudnym piachu drogi.
- "Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien".
Podniósł głowę i spojrzał na nią.
- Więc teraz już wiesz, jaki będzie twój krzyż - podeszła do niego i wzięła
go za rękę. - Ja go dla ciebie wybrałam.
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8.
Starał się opanować drżenie rąk, ale kiedy unosił hostię do góry, zdawało
mu się, że wszyscy widząjego zdenerwowanie. - To jest ciało moje, które za was
i za wielu będzie wydane... - zacisnął powieki aż do bólu . Po raz pierwszy te setki razy przecież wypowiadane już - słowa uderzyły go siłą swej dosłowności.
Tyle razy starał się dosięgnąć ich tajemnicy, lecz zawsze napotykał na opór, jaki
niesie próba przeniknięcia cudzego losu. Byłem jak ślepy perorujący o kolorach
- pomyślał zbliżając się do balustradki z ciemnego drzewa, przy której wierni
klęczeli w oczekiwaniu na przyjęcie Pana.
- Ciało Chrystusa.
-Amen.
- Ciało Chrystusa.
-Amen.
- Ciało Chrystusa...
Wystawiając języki zamykali oczy. To dobrze. Nie widzieli, że płacze.
Szybko się przebrał i wyskoczył na dwór. Rozłożysty orzech, rosnący przed
drzwiami od zakrystii, skutecznie chronił przed wzrokiem wiernych, którzy, zbici
w małe grupki, żywo dyskutowali przed głównym wyjściem. Minął samochód
proboszcza, otworzył furtkę i wyszedł na porośniętą rzadką trawą ścieżkę, która
okrężną drogą mogła go zaprowadzić prosto do domu. Chciał spać. Chciał
natychmiast się położyć i spać.
- Marcin!
Stanął, lecz się nie odwrócił. Doskonale wiedział, co mógłby zobaczyć proboszcz, w rozpiętej sutannie, spod której wystaje biały podkoszulek i kępka
czarnych włosów, stoi w oknie i macha do niego ręką.
- Marcin!
Odchylił g ł o w ę . W oknie stał proboszcz i m a c h a ł do n i e g o ręką.
Rozchełstana sutanna ukazywała gęstwę owłosienia i podkoszulek w barwach
amerykańskich marines. No cóż, nie jest to, widzę, mój dzień - pomyślał.
- No i jak się czujesz? - krzyknął proboszcz.
- Gorzej!
- Paliłeś?
- Mało!
- Martwię się o ciebie!
On się martwi? To dobre.
- Niepotrzebnie! Nic mi nie będzie!
- Mam nadzieję!
- Idę się położyć! Jutro się spotkamy! Pochwalony!
- Na wieki wieków!
Ale wcale się nie położył, jak obiecywał sobie i proboszczowi. Najpierw
wyciągnął wszystkie brudne rzeczy, wrzucił do wanny i prał, dopóki starte palce
i zgięty kręgosłup nie odmówiły posłuszeństwa. Dopiero wówczas wrzucił resztę
rzeczy do pralki automatycznej i poszedł oglądać telewizję. Nie dało się. Przełączał
kanały nie mogąc na niczym skupić uwagi. Popielniczka zapełniała się petami.
Salemy, lucky strike'i, duszące marsy nie dawały ukojenia, ale pozwalały skupić
się na wciąganiu dymu i wypuszczaniu kółek. Patrzył, jak żółty ser schnie na

354

FRONDA DOŻYNKI 1996

kanapkach, lecz nie mógł zmusić się do jedzenia. Modlić się nie śmiał, wyciągnął
więc gruby album z malarstwem Dalego i przedzierając się przez niemiecki tekst
usiłował zgwałcić czas, który miast snu przynosił mu tylko myśli budzące lęk.
9.
Jest piękny, jesienny dzień. Świeci ostre słońce, takie, które pojawia się
tylko w pogodne, październikowe przedpołudnia. Siedzi w granatowym renault
proboszcza i wyciskając ile się da z ponad dwulitrowego silnika pędzi pustą aleją.
Zna drogę na pamięć - to warszawska Wisłostrada, którą przez lata jeździł
autobusem do liceum. Pędzi bez powodu, jest zupełnie pusto i nie ma z kim się
ścigać. Szybkość sprawia mu jednak wielką frajdę. Nad otwartym szyberdachem
świszczę wiatr, słońce wdziera się przez szyby rozleniwiającym ciepłem, a z
głośników rytmicznie pulsuje "Who Lotta Love" Zeppelinów. Spogląda na
szybkościomierz, lecz ten wskazuje zero. Kochany proboszcz, martwi się całym
światem, a o swój samochód nie potrafi zadbać - myśli. Za łatwo mu przyszło,
jedna wyprawa do Francji i już taka gablota. Dobrze, że hamulce działają. Za
wiaduktem dodaje gazu i ledwo mieści się w wymuszone pachołkami zwężenie.
Roboty drogowe. Ograniczenie prędkości. Ale nie zwalnia, przecież i tak nikogo
oprócz niego nie ma na drodze. Właściwie dlaczego nie ma? Pewno niedziela,
choć pewności mieć nie może, tak dawno nie był w Warszawie, że nie wie, jaki tu
mają dzień tygodnia. Przejeżdża pod mostem. Muzyka przyjemnie współgra z
rytmem silnika. Gitara przyspiesza, więc i on dodaje gazu. Słońce - to dość dziwne
- zniża się i lekko zaczyna go oślepiać. Zerka na siedzenie obok. Okulary
proboszcza. Tak niemodne, że w życiu ich nie założy. Podkręca muzykę i wciska
gaz do oporu. Czuje się wolny, jak nigdy dotąd. Puste miasto, pusta droga, dobry
samochód. Czyż trzeba czegoś więcej? Mija szpital przy Karowej. Słońce skrywa
się za wierzchołki drzew oddzielających go od Wisły. Gitara rzęzi. Nagle, kilkaset
metrów przed sobą, zauważa na jezdni jakiś przedmiot. Ale nie zwalnia. Pęd jest
zbyt miły, zbyt doskonały, by psuć go głupim wciskaniem hamulca. Zbliża się. To
nie przedmiot. To zwierzę. Pies? Jimmy Page szaleje. Słońce przedziera się
przez wierzchołki drzew. Jest przyjemnie, za nic nie wcisnąłby teraz hamulca!
Pies stoi. Uciekaj, kretynie, nie widzisz, że jadę! To nie pies. To owca. Owca w
Warszawie? Głupie bydlę, myśli, że go przestraszy. Nie przestraszy! Mocniej
chwyta kierownicę. Tępy huk. Udało się. Nie zahamował. Spogląda w lusterko.
Oddalając się owca bieleje gdzieś na trawniku. Jedzie dalej. Zatrzymuje się dopiero
w Wilanowie. Wychodzi z samochodu i ogląda zderzak. Proboszcz mu nie daruje,
jak będzie ślad albo, nie daj Boże, potłuczone lampy. Nachyla się. Nic nie widać,
na szczęście.
10.
Kark bolał go strasznie. Rozcierał go dłuższą chwilę, a później zgasił tę
obrzydliwą lampkę, która świeciła prosto w twarz. Ale głupi sen. A w ogóle, co ja
robię na tym fotelu? Powoli wyławiał z pamięci okruchy minionego wieczoru.
Powoli wracał wczorajszy skurcz żołądka. Dziś jednak towarzyszyła mu złość.
Strach odszedł gdzieś wraz z ciemnością nocy. Nie zrobi tego. Niech sobie to
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ona wybije z głowy. Nie ma prawa tego od niego żądać. Zresztą z pewnością jej
na to nie stać. To niemożliwe, żadna kobieta nie może być tak okrutna. A jeśli
nawet, to już na pewno nie ona. To gra. Tylko gra.
Wycisnął się z fotela, podszedł do łóżka, pochylił się i podniósł butelkę
wody mineralnej. Trochę jeszcze było. Pociągnął kilka łyków, przyjemny chłód
na moment uciszył zaległą w żołądku pijawkę niepewności. Jeszcze trochę i
dostanę wrzodów - starał się wzbudzić w sobie współczucie. Otworzył okno,
przeciągnął się i zrobił kilka skrzypiących przysiadów. A jeśli to nie gra? Jeśli ona
zrobi to naprawdę? Jeśli... Ponowny skurcz zgiął go tak mocno, że musiał usiąść.
Cholera, już mam wrzody. Sięgnął po leżące przy łóżku lucky s t r i k e l Dymem je
wezmę.
W połowie papierosa zaczęło mu się kręcić w głowie. Położył się. Chwilę
patrzył w sufit, a później zamknął oczy. I wtedy przypomniał sobie owcę. Stała na
środku jezdni i tępo patrzyła w nadjeżdżający samochód. Żadnego ruchu. Jak
zamurowana. Jakby jej kto nogi spętał. Czemu nie uciekała? Miała tyle czasu.
Obrócił się na bok i chwilę wpatrywał w chropowatą ścianę próbując w rozrzuceniu
grudek farby znaleźć jakiś sens. Owca-Jezus. Owca-dziecko. Zawsze go śmieszył
freudyzm, teraz jednak nie mógł się odpędzić od podpowiedzi, które podsuwał
znękany rozum.
Wstał i podszedł do okna, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Zanosiło
się na kolejny, upalny dzień. Gdzieś w oddali jechał traktor, na przyczepie siedzieli
ludzie, rozmawiali. Zbyt daleko, by mógł ich rozpoznać, ale być może ich znał,
być może przychodzili do niego, by ukrywszy twarz za kratkami konfesjonału,
powierzać Bogu swoje tajemnice. Jakże im teraz zazdrościł. Że j a d ą w tej
spiekocie, i że pochylą kark przy nie lubianej pracy, która jednak pozwoli choć na
trochę nie pamiętać. I nawet tych tajemnic, prostych, choć często okrutnych
grzechów, też im teraz zazdrościł.
Chodził z kąta w kąt, jakby łudził się, że w tej wędrówce napotka wreszcie
wytłumaczenie. Wskazówki zegara beznamiętnie się przesuwały, ale on ani o
jotę nie przybliżył się do odpowiedzi, której tak bardzo pragnął.
Umył się, przebrał i wyszedł na dwór. Szedł szybko, prawie biegł, mijając
w pośpiechu stada łaciatych krów i objuczone tornistrami dzieci, które pozdrawiały
go radosnym uniesieniem ręki. Proboszcz, jedzący jajecznicę po porannej mszy,
ucieszył się widząc go w tak dobrej kondycji. - Dieta i sen. To zawsze stawia na
nogi. Chcesz trochę? - zaprosił do stołu.
Podziękował ruchem głowy.
- Muszę pożyczyć samochód.
- Siadaj. Może chociaż herbaty?
- Nie mam czasu. Muszę natychmiast mieć samochód.
Proboszcz odłożył widelec i wytarł serwetą usta.
- Dobra, dobra. Jak musisz, to bierz.
Wstał, podszedł do krzesła i z oparcia ściągnął starannie przewieszone
spodnie. Wyjął kluczyki i dokumenty.
- Tylko wróć przed południem. Do miasta muszę jechać.
- Wrócę.
- Ty to masz ze mną dobrze, Marcin. W ogóle masz dobrze.
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Stał w milczeniu nie wiedząc, co odpowiedzieć.
- Nie psuj tego - proboszcz usiadł i ponownie zaczął jeść.
Patrzył na proboszcza. Czuł, że powinien zdobyć się choć na słowo
wyjaśnienia. Że tamten na to liczy. Nie z ciekawości, ale zwykłej troski.
- No to jadę - zabrzęczał kluczykami.
Proboszcz pochylił głowę i mieszał widelcem w talerzu.
- Nie rób głupstw, proszę cię.
Za wsią wyjechał na asfaltową drogę. Była pusta. Otworzył szyberdach,
włączył radio i wcisnął gaz. Miękkie zakręty przyjemnie przechylały go w obie
strony. Szeroki renault świetnie trzymał się drogi. Spoglądał na licznik. 130, na
prostych nawet 150. Drzewa w okalających szosę lasach zlewały się w jedną,
zieloną ścianę. Śmigały znaki i drogowskazy. Pęd. To co za nami, nie ma już
żadnego znaczenia. Liczy się to, co w przodzie, tylko to, co napotkamy, co jeszcze
niewiadome, ale za chwilę wynurzy się zza kolejnego zakrętu. Nie zdejmował
nogi z gazu. Czy zdołam się zatrzymać? Czy znajdę na tyle siły, by sprzeciwić
się wszechpotężnej machinie, która mnie tak wygodnie niesie? Wchodził w coraz
to nowe zakola z piskiem opon, lecz ciągle napotykał przed sobą pustkę. Nic.
Żadnego samochodu, żadnego człowieka, żadnej owcy. Dlaczego się wówczas
nie z a t r z y m a ł e m ? D l a c z e g o teraz nic nie w y b i e g a na d r o g ę ? P r z e c i e ż
zatrzymałbym się, potrafię.
Taka rzecz jeszcze nigdy mu się nie zdarzyła. Przejechał dwadzieścia
kilometrów i nie napotkał żywej duszy. Nawet w kilku przysiółkach, przez które
przemknął, witały go tylko domy z pozamykanymi okiennicami.
Stanął wreszcie na skraju lasu. Rozłożył fotel i umościł się w nim wygodnie.
Przez otwarty szyberdach słychać było świergotanie ptaków. Sięgnął do kieszeni
i zorientował się, że nie wziął ze sobą papierosów. To nieważne - pomyślał - czy
ona kłamie, czy mówi prawdę. Czy usunie, czy się nie odważy. Ważne, co ja
zrobię. Ten, kto naciska spust w nienabitym pistolecie, czyż nie jest również
mordercą?
Zaparkował samochód i wszedł do domu. Proboszcz właśnie odkurzał.
Kiedyś go dziwiło, że nie bierze sobie kogoś do pomocy. Sądził, że to dlatego, by
uniknąć plotek. Raz nawet go o to zahaczył, ale proboszcz spojrzał na niego ze
złością i powiedział: - Sądzisz, że pozwalaliby mi czyścić dusze wiedząc, że nie
potrafię wyczyścić mieszkania?
- Tak szybko? - proboszcz starał się przekrzyczeć szum odkurzacza.
- Bo szybko jechałem!
Odsunął krzesło i usiadł przy stole. Nalał sobie kompotu i wypił kilkoma
łykami. Pochylony proboszcz zmagał się z kurzem ukrytym pod kredensem.
- Muszę wyjechać - palcami wyciągał ze szklanki wiśnie.
-Co?
- Muszę wyjechać!
Proboszcz uśmiechnął się. Najwyraźniej nie dosłyszał. Więc pokazał mu
ręką, by wyłączył odkurzacz. Proboszcz kiwnął głową. Zrobiło się cicho.
- Chcę wyjechać.
Proboszcz podszedł do stołu i nalał sobie kompotu.
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- Co ty mówisz? Teraz? Tyle pracy. Poczekaj. W lipcu sobie wyjedziesz.
- W lipcu będzie za późno. Teraz muszę.
Zamilkli. Proboszcz przygryzł wargę i palcami bębnił po stole. Widać było,
że się waha. - Czy to ma coś wspólnego z nią? - spytał wreszcie nie patrząc na
Marcina.
- Z kim? - udał, że nie rozumie.
- Nie rób ze mnie idioty! - zaperzył się proboszcz. - Przecież nie przyszła
dawać na mszę.
Podziwu godna przenikliwość.
- Tylko z pozoru - starał się nadać głosowi jak najbardziej obojętny ton. Tak naprawdę chodzi o mnie.
- Mówiłem, nie rób głupstw!
Roześmiał się. - To nie to, co myślisz. Boję się, że nawet nie to, co ja
myślę.
Proboszcz odetchnął. Chyba poczuł ulgę. - Na długo? - ponownie napełnił
szklankę kompotem.
- Co na długo?
- Na ile wyjeżdżasz?
- Na parę dni. Na razie. Muszę to wszystko przemyśleć.
Wpatrując się w szklankę proboszcz powoli przesuwał ją po stole. - Będę
się modlił za ciebie - powiedział cicho, ale stanowczo.
- Z pewnością nie zaszkodzi.
Szklanka nagle stanęła w miejscu.
- Nie mów tak. Nie powinieneś tak mówić.
- Przepraszam.
Proboszcz jakby się ocknął. Przejechał dłońmi po policzkach i głośno
wypuścił powietrze z ust. - A więc jedź. Masz trzy dni. Gdzie będziesz?
- U matki - wstał i ruszył do wyjścia.
Proboszcz wstrzymał go ręką i podszedł do drzwi. Stanął przy nim, pochylił
głowę i jakby w onieśmieleniu drapał się po czole. - Masz papierosy? - wystękał.
- Co? - nie potrafił ukryć zaskoczenia.
- No... Daj papierosa.
Parsknął śmiechem. - A, nigdy w życiu - pokiwał odmownie głową. - Ja do
tego ręki nie przyłożę. Zresztą i tak nie mam, zapomniałem zabrać... - zamilkł
wzruszony, gdy proboszcz ścisnął go mocno za ramię.
11.
- Śniłem o takiej zupie, mamo - odsunął od siebie talerz i pocałował matkę
w rękę.
- Tak się cieszę, że przyjechałeś - przygarnęła go do siebie i przeczochrała
mu włosy. Próbowała przytrzymać, ale stanowczo, choć delikatnie wysunął się z
jej objęć. Paradoksalnie sprawiło jej to radość. Nigdy nie lubił takich pieszczot,
więc teraz - tym gestem odsunięcia - potwierdził tylko, że wcale nie zmienił się
tak bardzo, jak się obawiała. Jednak intuicja podpowiadała jej wyraźnie, że
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niespodziewane wizyty nigdy nie mają miejsca bez powodu. Coś się musiało
stać. Co - bała się zapytać. Mimo żywej miłości lata rozłąki oddaliły ich od siebie.
Przestał być już jej małym Marcinkiem. Był księdzem, co zawsze ją onieśmielało.
Przeszli do jego dawnego pokoju i usiedli na starej kozetce. Zapanowało
kłopotliwe milczenie. Zauważył, że jakiś czas temu przestała farbować włosy - na
skroniach i koło uszu srebrzyły się brzydkie odrosły. Uśmiechnął się czule i
delikatnie poklepał ją po pomarszczonej dłoni, bawiącej się grudełkami starej
narzuty. - Mogę? - spytał wyciągając z kieszeni paczkę papierosów. Pokiwała
głową podsuwając popielniczkę.
Przejechała ręką po włosach, a później, jakby kończąc ten ruch odegnała
dym od siebie. Odsunął się, ale szybko kiwnęła głową, że właściwie jej to nie
przeszkadza.
- Opowiadałam ci o wuju Alfredzie? - wypowiedziała to zdanie tak szybko,
że aż się zdziwił.
- O kim?
- O wuju Alfredzie.
- O ile wiem, nie miałem takiego wuja...
- Ty nie - weszła mu w słowo. - Ja miałam.
Popatrzył na nią zadziwiony. - To było tuż po wyzwoleniu - minęła jego
wzrok. - Mieszkaliśmy z rodzicami na Pradze. Pewnego dnia w drzwiach naszego
domu stanął dziwny człowiek z wielkim wąsem i powiedział: oto jestem, pamiętacie
mnie jeszcze? To był wuj Alfred. Rodzice byli zaskoczeni, wuj nie kontaktował
się z nimi od kilkunastu lat. Ale i uradowani, po wojnie ludzie tak bardzo cieszyli
się z każdego spotkania.
Zgasił papierosa i natychmiast zapalił następnego. Matka uśmiechnęła
się gorzkawo. - Ojciec przez kilka dni ciągał wuja po wszystkich, poutykanych
gdzieś w ruinach miasta, lokalach - ciągnęła dalej. - Na co ten przystawał zresztą
z wielką ochotą. Co więcej, ku radości ojca i zdumieniu matki, przepuszczał w
nich niesamowite wprost sumy. Zabawa zdawała się nie mieć końca. Tym bardziej
więc zaskoczył ich koniec, który zjawił się pewnego deszczowego poranka. Ojciec,
wesoły jak skowronek, wszedł pogwizdując do łazienki i znalazł wuja Alfreda
wiszącego na mocnym, skórzanym pasie... - urwała.
Poczuł dziwny chłód. Nigdy by nie wpadł, że matka zna takie historie. Te,
które mu dawniej opowiadała, były nieprawdopodobnie nudne.
- Nie zapomnę - pochyliła głowę i zciszyła głos tak bardzo, że aż się musiał
nachylić w jej stronę - gdy ciało wuja wynieśli już z mieszkania, a ja, wiedziona
jakąś nieprzepartą ciekawością, weszłam do łazienki i podniosłam z podłogi ten
czarny, skórzany pas. Było na nim napisane "Gott mit uns".
Przez chwilę oboje milczeli.
- Fajna historia... - zaczął po chwili.
- Marcin!
Zamilkł.
- Chcę wiedzieć, co coś się stało! - patrzyła na syna. - Czemu przyjechałeś
tak niespodziewanie? Czy mogę... czy mogę ci jakoś pomóc?
Pochylił się nad stolikiem i podniósł z niego szarego, gumowego szczurka.
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- Pamiętasz, jak wymusiłem go na tobie na jakimś małomiasteczkowym
odpuście? Nawet nie pamiętam, gdzie to było. Nie chciałaś mi go kupić, bo jest
tak strasznie brzydki - rozłożył dłoń i zaczął głaskać zabawkę. -A ja z tego samego
powodu czułem, że muszę go mieć. Jest tak szpetny, myślałem wtedy, że jak się
nad nim nie ulituję, to nikt go nie zechce.
Delikatnie przeniósł szczurka nad stolik i położył na paczce papierosów. Ujęło mnie nie piękno, ale szpetota...
- Marcin! - przerwała. - Ja muszę wiedzieć!
Wstał z kozetki. - Wyjdę. Pochodzę sobie - powiedział.
Zacisnęła oczy. Czuł, że za chwilę wybuchnie płaczem. Nie mógł na to
pozwolić. W końcu nie była niczemu winna.
- Nie martw się - podszedł do niej, wyciągnął rękę, ale nie odważył się
dotknąć jej głowy. - Nigdy nie byłem dalej od twojego wuja Alfreda niż dziś. A
teraz daj mi iść na spacer. Tak długo nie chodziłem po Warszawie. Tyle się tu
zmieniło.
Rzeczywiście, chwilami nie mógł się nadziwić, jak bardzo nie poznaje
własnego miasta. Ostatnio był tu dwa lata temu. Nie miał czasu przyjeżdżać i
matkę zapraszał do siebie. Teraz szedł Marszałkowską i rozglądając się na
wszystkie strony chłonął Warszawę. Przyglądał się różnobarwnym witrynom,
pięknym dziewczynom, eleganckim samochodom, jakby od nich chciał zarazić
się miłością do życia, które Aleksandra postanowiła mu zgotować.
Skręcił w Świętokrzyską i Krakowskim Przedmieściem przeszedł na Stare
Miasto. Wcześniej kupił loda i cały się nim pokleił. Nie miał chusteczki, więc teraz
siedział pod kolumną Zygmunta oblizując palce i paląc papierosa. Dym miał smak
czekolady. Na Rynku przyglądał się długo indiańskiej orkiestrze i uwijającym się
przy niej kilkunastu dziewczętom z przetłuszczonymi włosami, które parę razy
musiał częstować papierosami. Wreszcie zniknął w Świętym Marcinie, który przyjął
go kojącą ciszą i chłodem murów. Znalazł ławkę w bocznej nawie i zatopił się w
modlitwie. Dlaczego ja? - skarżył się. Czemu mi to robisz? Czy nie wybrałeś już
dla mnie drogi? Czyżby to, kim mnie uczyniłeś, ci nie wystarczyło? Czy chcesz
mi udowodnić, że w swojej pysze myliłem się sądząc, że znam Twoje plany?
Czemu milczysz? Czemu milczysz w najtrudniejszej chwili mojego życia? Jeżeli
taka jest Twoja wola... - przerwał. Nie mógł się skupić, czuł, że to wołanie nic nie
da. Podniósł głowę i spojrzał na Ukrzyżowanego, który, rozpięty na ścianie, patrzył
w całkiem inną stronę. Niestety, nigdy się tak nie zdarza - pomyślał - żebyś zszedł
i podał kartkę, na której będzie napisane: zrób tak i tak. Tyle razy powtarzałem to
innym, dlaczego teraz miałbyś robić wyjątek? Wiem, odpowiedź mam znaleźć w
sobie, a ty mi wtedy pomożesz.
Przeżegnał się, wstał i wyszedł. Upał uderzył go z całą mocą. Przed
kościołem kłębił się tłum elegancko ubranych ludzi. Wąską uliczką powoli przybliżał
się biały mercedes przystrojony kolorowymi balonami. Ślub - poczuł lekkie ukłucie
w sercu. Samochód stanął tuż obok niego. Ktoś podbiegł i otworzył drzwi. Zobaczył
śnieżną biel sukni panny młodej. Chciał się jej przyjrzeć, ale napierający tłum
odrzucił go do tylnych rzędów. Przez wydekoltowane plecy kobiet i szerokie
marynarki mężczyzn widział tylko znikający co chwilę welon. Zrezygnowany
odszedł więc kilka kroków. Z oddalenia radosny krąg sprawiał wrażenie jakiegoś
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poddenerwowanego mrowiska. Mrowiska, którego się pilnie strzeże - pomyślał
widząc jak dwóch, ubranych niemal w identyczne dwurzędowe marynarki,
mężczyzn, energicznie odgania grupkę rumuńskich dzieci, usiłujących docisnąć
się do młodej pary.
Spacerował jeszcze kilka godzin, a później wszedł do sklepu z męską
konfekcją. Stał przed rzędem wiszących garniturów każdego nieśmiało dotykając.
- Pomóc w czymś? - młoda, ubrana w mini ekspedientka ciepło się uśmiechnęła.
Zawstydził się. - Jestem tu po to, by panu doradzić - uśmiech nie znikał jej z
twarzy. - Który się panu podoba?
Odsunął się od stojaka, jakby chciał się wszystkim lepiej przyjrzeć.
Dziewczyna również zrobiła krok i stanęła przy nim. Uderzył go jej zapach,
zdecydowanie za słodki. - Nie wiem - powiedział wreszcie. - Tak dawno nie nosiłem
garnituru...
- Zaraz coś wybierzemy - podeszła do stojaka i zaczęła przesuwać ubrania.
- Ten nie... ten też... w tym też nie... o, ten będzie na pana doskonale pasował odwróciła się trzymając szarawą marynarkę w lekkie prążki. Chyba przesadzam
- pomyślał. - Proszę potrzymać - powiedziała ekspedientka. - Zaraz dobierzemy
krawat i koszulę. Jaki pan nosi numer kołnierzyka?
Stał przed lustrem i przyglądał się sobie z niedowierzaniem. Ten drugi
bardzo mu się podobał, choć zdecydowanie nie był nim. Patrzył na modną, świetnie
leżącą marynarkę, ciemnobordowy krawat w delikatne wzory kontrastujący z bielą
koszuli i zastanawiał się, kim naprawdę jest. Ta - miał tego świadomość kabotyńska przebieranka sprawiła, że poczuł się jeszcze bardziej zagubiony. Czy
naprawdę tak niewiele potrzeba, byśmy odnaleźli w sobie inne ja, wcale nie mniej
lubiane? Czy to, co w danym momencie uznajemy za sens życia, staje się w
następnym już tylko rolą z przedstawienia, które zeszło ze sceny? Włożył ręce
do kieszeni i kilka razy przestępował z nogi na nogę. Lustrzany Marcin obracał
się z pewnością siebie, której jemu tak bardzo brakowało. - Gdybyś wiedział tyle,
co ja, nie miałbyś takiej butnej gęby - mruknął do tamtego i wyszedł z przymierzalni.
Ekspedientka powitała go promiennym uśmiechem. - Świetny garnitur.
- Świetny - zgodził się.
- Idealnie leży.
Przytaknął głową.
- Doskonale na pana pasuje - przysunęła się i omiotła go wcale nie
ekspedienckim spojrzeniem. Znowu poczuł tę ciężką słodycz wokół siebie.
-Ale go nie wezmę - chłodno sprowadził ją na ziemię. - Jeszcze nie. Może
nawet nigdy. Wie pani, ciągle nie wiem, w czym mi naprawdę do twarzy.
Przymierzam, nawet pasuje, ale po pewnym czasie cholernie gniecie - przestała
się uśmiechać i patrzyła na niego ze zdziwieniem.
- Tracę już cierpliwość do mojego krawca. Dlatego tu przyszedłem - nachylił
się nad nią. - Ale też nie możecie mi pomóc.
Odsunęła się lekko zaniepokojona. Teraz z kolei on się uśmiechnął i z
powrotem zniknął w przebieralni.
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Spał, kiedy matka przyszła do domu. Zaniosła ciężkie siatki do kuchni, a
później stanęła w drzwiach pokoju i długo wsłuchiwała się w jego spokojny oddech.
Widok syna leżącego jak dawniej na kozetce pod Pamiątką Pierwszej Komunii i
wyblakłym plakatem Deep Purple, przyprawił ją o wzruszenie. Cicho podeszła i
poprawiła koc, który zsunął mu się z ramion.
Już się miała wycofać, gdy nagle zauważyła, że prawie pełna paczka lucky
strike'ów, na której - tak jak przed paroma godzinami - leżał gumowy, szary
szczurek, była całkiem pomięta. Bardzo ją to zdziwiło.
Delikatnie zdjęła szczurka i przez chwilę przyglądała mu się na swojej
otwartej dłoni. Później sięgnęła po papierosy. Zestawiła dłonie i imitując szalki
wagi jakby zastanawiała się, co bardziej ciąży.
W końcu położyła szczurka obok zegarka, a pogniecione lucky strike'i
wyniosła do kuchni. Tam trafiły do kosza.
12.
Kilka dni minęło nad wyraz spokojnie. Proboszcz taktownie nie wchodził
mu w drogę. Zresztą prawie go nie było, całe dnie spędzał na rybach, odkąd
Marcin po powrocie zobowiązał się, że weźmie na siebie większość pracy.
Gorliwie odprawiał msze, całymi godzinami siedział w konfesjonale,
odwiedzał wiernych i oczekiwał ich w zakrystii. Czas płynął mu szybko i
zadziwiająco bezboleśnie. Starał się nie myśleć ani o niej, ani o tym, czego od
niego oczekiwała. Nie unikał jej, ale też specjalnie nie wypatrywał. Chwilami nawet
wydawało mu się, że to wszystko to był tylko sen, podobnie jak tamta owca.
Był już wieczór, kiedy przypomniał sobie, że nie ma chleba. Do zamknięcia
sklepu pozostał kwadrans. Zarzucił na sutannę lekki sweterek - nie wiedzieć czemu
zrobiło się chłodno - i po kilku minutach stanął na końcu kolejki, w której szare
ubrania miejscowych mieszały się z krzykliwymi kurtkami pierwszych tegorocznych
turystów. Sklepowa spojrzała na niego ze zdziwieniem, kiedy poprosił tylko o
chleb, a po zastanowieniu wybrał jeszcze dżem truskawkowy i dwie paczki gum
bez cukru. Pierwsze grzmoty usłyszał jeszcze w sklepie. Kiedy wyszedł, burza
rozszalała się już na dobre.
Biegł przez wieś ściskając w jednej ręce płócienną siatkę, a d r u g ą
przytrzymując naciśnięty na głowę sweter. Ciężkie, wielkie krople natychmiast
zamieniały się w kałuże, które uważnie starał się przeskakiwać. Kilka razy
poślizgnął się, ale na szczęście zdołał odzyskać równowagę. Sweter nasiąknął
wodą i stał się już tylko ochroną przed szalejącym wraz z deszczem wiatrem.
Nasunął go więc jeszcze mocniej i slalomując między deszczowymi bajorkami
wypadł na boczną ścieżynkę prowadzącą do ciepłego domu. Zostało mu już
bardzo niewiele, gdy, zbiegając z niewielkiego pagórka, odniósł wrażenie, że
ktoś go obserwuje. Błyskawicznie obrócił się w stronę gęstwy wysokich krzaków
i w tym momencie potknął się o wystający kawałek korzenia. Ratując się przed
upadkiem, wypuścił siatkę. Wpadła do kałuży.
Chleb zamókł błyskawicznie. Nie było się już po co spieszyć. Opuścił sweter
i przejechał ręką po mokrych włosach. Krzaki dygotały pod naporem narastającego
wiatru. To głupota - pomyślał - przecież tam nikogo nie ma. A jeśli nawet? Splunął
przed siebie ze złością, a potem stanął na środku kałuży. Czuł, jak zimna woda
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nalewa mu się do butów. No i jak teraz wyglądam? Kilka razy poruszył nogami.
Ciężkie buty niechętnie wynurzały się z wody. Przypomniał sobie dziecięcą radość
na widok kałuż, co sprawiło mu dużą frajdę.
Powoli człapiąc ruszył w kierunku domu. Przeszedł kilkadziesiąt kroków i
nagle błyskawicznie się odwrócił. Zmrużył oczy, ale nie zdołał niczego wyróżnić
z ciemnozielonej ściany. Chwilę stał bez ruchu, zgarniając jedynie językiem zimne
strużki deszczu, które po brodzie usiłowały dostać się za koszulę.
- Jeschke! - krzyknął wreszcie. - Wyłaź!
Nikt nie odpowiadał.
- Wyłaź! - powtórzył. - Wiem, że tam siedzisz!
Krzaki niespodziewanie się rozsunęły. Po chwili na dróżce rzeczywiście
pojawił się Jeschke. Uśmiechał się poprawiając na głowie celofanowy worek po
nawozach. Nie sprawiał wrażenia zawstydzonego. Raczej cieszył się, że spotkał
kogoś, przed kim nie musi skrywać swojej tajemnicy.
Stary zrobił parę kroków i ukłonił się.
- Gorzej ci, Jeschke? Burza jest. Noc idzie. Czemu siedzisz w tych
krzakach? Że ty oszalałeś, to nie znaczy, że myszołów też. Byłby idiotą, gdyby
teraz polował.
- Oj, wielebny go nie docenia - stary energicznie pomachał palcem.
- Na co ma polować? Na dżdżownice? - roześmiał się.
Jeschke popatrzył na niego poważnie. - Nie wiem. Ale trzeba patrzeć.
Patrzeć bez przerwy. On może się zjawić w każdym momencie. Muszę być czujny
- sprawiał wrażenie rozgorączkowanego.
- Idź do domu. Przeziębisz się. Żona się wścieknie...
- Nie mogę.
- Jeschke, proszę!
- Niech wielebny nie prosi. Ja muszę. Po prostu muszę... - uśmiechnął
się.
Podszedł do starego.
- W takim razie masz - podał mu torbę.
- Co to?
- Takie tam... Dżem. I chleb. Może nie cały zamókł.
-Ale...
- Bierz. Nie wiadomo, ile ci zajmie to czekanie. No... - podsunął mu torbę
prawie pod sam nos - ...bo się rozmyślę. W końcu okazja, ksiądz daje chleb bez
rozgrzeszenia.
Roześmiali się. Jeschke wsadził torbę pod pachę i znikł w krzakach.
Chwilę za nim patrzył, aż wreszcie odwrócił się i wskoczył prosto w
największą kałużę. A potem rozpędził się i wskoczył do następnej. A potem do
następnej. I jeszcze jednej. Odechciało mu się wracać do domu.
Skręcił w las i maszerował przed siebie szybkim marszem pozwalając
mokrym gałęziom smagać się po twarzy. Choć był cały przemoczony, wcale nie
czuł zimna. Myślał o tym dziwaku, którego pożegnał przed chwilą. Było w nim
coś, co zasługiwało na uwagę. Postanowił go lepiej poznać.
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Długo chodził po lesie. Dopiero grzmoty, które waliły coraz mocniej i
ciaśniej, wygoniły go na wielką polanę. Nie lubił tu przychodzić - na środku
przytłaczającego, pustego ugoru stała stara, powykrzywiana jabłoń, której
samotność zawsze działała na niego przygnębiająco.
Ale tym razem jabłoń samotna nie była. Potężny błysk rozjaśnił na chwilę
niebo, ukazując pod drzewem jakąś sylwetkę. Poczuł nagły skurcz serca. Podszedł
bliżej. Kolejna błyskawica dała mu pewność - to była naprawdę ona, w żółtym
sztormiaku i z czarnym parasolem.
Podszedł jeszcze bliżej i wsunął się pod drzewo. - Po co ci ten parasol?
Tu jest zupełnie sucho.
Zwinęła parasol i rzuciła go na ziemię. Z kieszeni spodni wyciągnęła
chusteczkę. - Wytrzyj się.
Przetarł twarz. - Co ty tu robisz? - dopiero teraz się zdziwił.
- Czekam.
- Tu? - podniósł parasol i powiesił na ułamanym konarze. Czasza rozłożyła
się i nabrała powietrza jak jakiś dziwny żagiel. Kolejny piorun huknął gdzieś
niedaleko. - Na śmierć chyba.
- Wyjeżdżałeś. Dokąd?
- Głupio wyglądam, co? - popatrzył na zabłocone buty.
Nic nie odpowiedziała.
- Byłem u matki.
- Po co?
Pochylił głowę. Delikatnie odgarnęła mu włosy z czoła. Zamknął oczy. Jej
dotyk był bardzo przyjemny. - Niesamowicie pachniesz - wyszeptał. Uśmiechnęła
się.
- Chciałeś uciec? - spytała.
- Chciałem się dowiedzieć.
-1 wiesz już?
- Nie.
- Szkoda - przysunęła się. Czuł jej ciepło nawet przez wstrętny plastik
sztormiaka. Otworzył oczy. Stała blisko. Za blisko. Dzięki następującym po sobie
błyskawicom po raz pierwszy mógł się jej tak dobrze przyjrzeć. Miała piękne,
pełne usta w kolorze ciemnej purpury. Nigdy takich nie widział. Grube, czarne
brwi schodziły się delikatnym meszkiem nad lekko wygiętym noskiem. Nad lewym
okiem dojrzał delikatną kropkę pigmentu. A oczy - zdumiał się, że dotąd tego nie
dostrzegł - były ciemnogranatowe, prawie czarne. Jakby same źrenice.
Zczytywał z jej twarzy piękno, którego do tej pory w ogóle nie był świadom.
Jedynie wstyd powstrzymywał go, by jej nie objąć.
- Nie mamy za wiele czasu - spojrzała mu prosto w oczy. - Powinieneś
coś postanowić.
Czuł, jak krople deszczu spływają mu po policzku. - Byłem u matki,
myślałem.
-1 co?
Kolejna błyskawica. Huk przyjemnie rezonował w płucach.
- Wstydzę się głośno powiedzieć - wyszeptał i rozejrzał się dookoła. - On
słucha. Cokolwiek powiem, sprawi Mu ból.
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- Skąd wiesz, czego On chce?
Ciągle była tak blisko i jednocześnie tak daleko. Ból i radość zmieszały
się w jednej chwili. Chciał uciec, podreptać przemokniętymi nogami byle dalej, a
jednocześnie tulić ją zatapiając lęki w niezwykłym zapachu.
- Skąd wiesz, czego On chce? - powtórzyła.
- Wiem tylko, czego nie chce.
Przeszywała go wzrokiem. Po raz pierwszy czuł jednak, że to go nie
onieśmiela. Powoli, bardzo delikatnie wyciągnął rękę i przez zimny chłód
sztormiaka dotknął jej brzucha.
- Rzuciłem palenie.
Uśmiechnęła się. - Cieszę się - wyszeptała. Nakryła dłońmi jego rękę i
przycisnęła ją do brzucha. Wyczuł lekką krągłość. - Nawet nie wiesz, jak się
cieszę - wydawało mu się, że drżą jej policzki.
Czuł, jak znika dotychczasowy lęk. Nawet kolejne błyskawice nie wydawały
się już tak przerażające. I czego się bałem? Jak mogłem wątpić, że nie dasz mi
siły, bym mógł to uczynić? Wysunął rękę spod jej dłoni i zaczął gładzić ją po
policzku. Zamknęła oczy. Powoli przesunął dłoń na szyję i palcem zaczął po niej
kreślić małe kółeczka. Drżał. Nie z zimna. Fala przyjemnego ognia rozlała mu się
po ciele.
Przekrzywiła głowę w leniwym geście. Uśmiechała się. Zdawało mu się,
że na jej twarzy pojawił się lekki rumieniec.
- Nawet o tym nie myśl - wymruczała nie otwierając oczu.
- O czym? - w zachwycie przyglądał się jej niezwykle długim rzęsom.
- Że pójdziemy do łóżka.
Błyskawicznie cofnął rękę, zawstydzony, że mogła w ten sposób odebrać
jego pieszczotę. - Jak mogłaś tak pomyśleć? Jasne, że nie. Przecież nie przestaję
być katolikiem. Poczekam. Po ślubie dopiero.
Otworzyła oczy i wbiła w niego wielkie, czarne źrenice. - Znowu nic nie
zrozumiałeś. My nigdy nie pójdziemy do łóżka. Ani teraz, ani po ślubie.
Patrzył na nią nic nie rozumiejącymi oczami.
- Naprawdę tak nisko mnie cenisz? - odepchnęła go wyraźnie wzburzona.
- Naprawdę sądzisz, że szukam w tobie jakiegoś... - chwilę się wahała - ...jakiegoś
samczyka? Boże, rozczarowałeś mnie!
Odwróciła się. Znowu piorun uderzył gdzieś całkiem blisko. - Nie potrzebuję
kogoś, komu wystarczy mój zapach, by zaprzedać duszę! Czy tak sobie
wyobrażasz swój krzyż? Zdjąć sukienkę duchowną w zamian za podciąganie
mojej?
Próbował się wytłumaczyć, ale nie dopuściła go do głosu. - Co z przysięgą
powściągliwości? - krzyczała. - Już nic dla ciebie nie znaczy? Co z celibatem?
Za marzenie o moim ciele gotów jesteś wyrzec się obietnic, które nie tak dawno
składałeś i w które wierzyłeś?
Ona jest nienormalna. Dopiero teraz dotarło to do niego z całą siłą.
Rozejrzał się. Zupełnie niepotrzebnie. Deszcz lał nieprzerwanie i tylko szaleniec
mógłby teraz spacerować po wsi. A szaleńców we wsi w końcu tak dużo nie było.
Tylko Jeschke - ale jego już zaliczył - no i ona.
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- Uspokój się, co cię napadło - starał się złapać ją za rękę, ale się wyrywała.
- Przecież ty sama chciałaś, żebym się z tobą ożenił! O co ci teraz chodzi, do
jasnej cholery?
Rozpłakała się. Jeszcze tego brakowało. Podał jej chusteczkę, którą mu
wcześniej ofiarowała. - Mówiłam ci, czego od ciebie chcę - łkała. - Poświęcenia.
Całkowitego poświęcenia. W moim życiu nie ma Jezusa. W moim życiu jesteś
tylko ty. Więc tylko ty możesz mnie przekonać! Pokaż, że można stracić życie i je
odnaleźć! I nie myśl wtedy o mojej dupie, na Boga!
Dopiero teraz poczuł, jak bardzo jest przemarznięty. Nawet się nie złościł.
Huśtawka nastrojów zatrzymała się w martwym punkcie obojętności. Było mu już
wszystko jedno, co jeszcze ona z siebie wykrzyczy. Chciał tylko pójść do domu i
zanurzyć się w ciepłej wodzie.
- Mam wyrzec się kapłaństwa i zostać twoim mężem, tak?
Kiwnęła głową.
- Ale będziemy białym małżeństwem, a ja w ramach poświęcenia będę
musiał znosić wizyty twoich kochanków?
- Nie będzie żadnych kochanków, obiecuję.
- Ale ze mną spać nie będziesz?
- Nie - popatrzyła na jego przemoknięte buty.
- Więc harując na twoje dziecko, własnego nigdy się nie dochowam?
- Przynajmniej nie ze mną.
- To wiesz co? - ściągnął parasol z konara i podał jej. - W dupie mam taki
interes.
Błysnęło, ale huk rozległ się po dłuższej chwili. Najwyraźniej burza się
oddalała.
- Jak uważasz - obtarła nos. - Ale wiesz, co się stanie.
- Nie masz prawa tego ode mnie wymagać!
- Nie mam? - spojrzała. - Sam mi dałeś to prawo.
- Ja? Kiedy? - zdziwił się.
- Kiedy pierwszy raz przemówiłeś w Jego imieniu.
Wzruszył ramionami. - Akurat ciebie tam na pewno nie było!
- Byłam - jej wzrok powrócił już do dawnej pewności. - W każdym człowieku,
który ci wówczas uwierzył.
Naprawdę postaradała zmysły. Jak mógł tego wcześniej nie zauważyć? Nie wierzę w ani jedno twoje słowo - zaczął. - Nie wierzę nawet, że jesteś w
ciąży. Skończ z tymi urojeniami, Olu - chciał ją pogłaskać, ale się odsunęła. - Żal
mi cię. Powinnaś się leczyć.
- Siebie żałuj, nie mnie - podniosła parasol nad głowę i wyszła spod drzewa.
Deszcz zaczął ciężko walić w rozciągniętą czerń materiału. - Widzisz, niebo płacze.
Nie nade mną, zapewniam cię.
13.
Obudził się dziękując Bogu, że nic mu się tym razem nie śniło. Przez
niedbale zaciągnięte zasłony przebijało się wesołe słońce. Po wieczornej burzy
nie było nawet śladu. Zerwał się z łóżka i gimnastykował przez dłuższą chwilę,
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usiłując obudzić w sobie energię, która - nie wiedzieć czemu - jeszcze gdzieś
tam drzemała. Z trudem usnął wczorajszej nocy, ale nie czuł się teraz zmęczony.
Opłacało się tych parę godzin przekręcanych z boku na bok, by wreszcie sobie
to wszystko jakoś uporządkować. Od dawna nie czuł się tak silny jak teraz, choć
zdawał sobie sprawę, że siłę tę dała mu świadomość własnej słabości. Pojął to,
co do tej pory napełniało go zdumieniem. Przed oczami stanęły mu te wszystkie
twarze, zapuchnięte od płaczu na pogrzebach, które po tygodniu odnajdywał
obeschłe od łez, po miesiącu pełne kolorów, a po dwóch niemal szczęśliwe w
pokłonie, który od nowa oddawały życiu. Dawniej patrzył na to z oburzeniem,
teraz nie ośmieliłby się ich oceniać. Jakże kruchy jest człowiek ze swoją wiarą w
siłę teraźniejszych przeżyć. Szczerze płacze po bliskim, by wkrótce radować się
banalnym drobiazgiem, piękną pogodą lub nowym człowiekiem, wyłaniającym
się zza kolejnego wirażu życia. Schyla głowę przed Bogiem, by za moment się
od niego odwracać. ChorobaAleksandry, jej szaleństwo, jej urojenia - tak niewiele
potrzebował, by zrezygnować z drogi, którą kiedyś obrał i w której sens tak bardzo
wierzył. W jednej sekundzie niemal - myślał - potrafimy wejść w inną skórę i
równie dobrze czuć się w niej, co w poprzedniej.
Do rannej mszy miał jeszcze czterdzieści minut. Szybko się umył i ubrał.
Postanowił natychmiast odwiedzić proboszcza. Chciał jak najszybciej opowiedzieć
mu wszystko, prosić o szybką spowiedź, wyznać grzech własnego zwątpienia,
ukorzyć się i prosić Boga o wybaczenie. Czuł, że bez tego msza będzie niepełna,
że nie ma prawa stanąć p r z e d w i e r n y m i i r a z e m z nimi d o ś w i a d c z a ć
tajemnicy Przemienienia. Boże - modlił się mijając domy, drzewa i chłopów
wyprowadzających bydło na pola - dziękuję, że wystawiłeś mnie na tak wielką
próbę, że pokazałeś mi kruchość mojej wiary i mojego kapłaństwa, i że w ostatniej
chwili uchroniłeś mnie od błędu, który w zaślepieniu tak chętnie gotów byłem
popełnić.
Dzień zapowiadał się wspaniale. Znów żar lał się z nieba, znów ptaki
głośnym krzykiem wielbiły wielkość Stworzenia, znów był kapłanem, którego
j e d y n ą myślą było służyć Panu. Energicznym krokiem w p a d ł na posesję
proboszcza. Ucieszył się widząc go żywo rozprawiającego z kowalem. Stali obok
samochodu.
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! - krzyknął od furtki.
Proboszcz spojrzał na niego i nic nie odpowiedział. Nie zdziwił się - ostatnio
dał proboszczowi wiele powodów, by nie rozdziawiał gęby tylko na jego widok.
Znał go jednak dobrze i wiedział, że przyjmie z radością to, co mu zaraz wyzna.
Tylko bez szaleństw - pomyślał - on nie przepada za szczenięcą spontanicznością.
Zamknął furtkę i stanął przy ogrodzeniu.
- No i piękny dzień znowu mamy, co? - podniósł w górę rękę i pokazał na
bezchmurne niebo.
Proboszcz pojechał wzrokiem za ruchem jego dłoni, a później machnął
ręką w zniechęceniu. - Gówniany, nie piękny! Kowal przytaknął i pochylił się nad
samochodem. - Ja tu nic nie poradzę - mruknął. - Do miasta musi wielebny jechać.
-A niech to jasna cholera! - proboszcz podrapał się po łysinie. - Wszystko
przez tę głupią burzę!
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Drgnął na wspomnienie wczorajszego deszczu. Wolno, nieco niepewnie,
podszedł do nich. Kowal przywitał go skinieniem głowy i ręką pokazał przód
samochodu. Lewy reflektor i kierunkowskaz były rozbite, błotnik lekko wgnieciony.
Poczuł, że miękną mu nogi. Zamknął oczy i przetarł twarz dłońmi. Drżały.
- Wracałem wczoraj w nocy - głos proboszcza był pełen zdziwienia. - Nie
wiem, co się stało. Lało strasznie, prawie nic nie było widać. Byłem strasznie
zmęczony, więc jechałem ostrożnie. I nagle, w lesie, wiesz, tam za Kobyłówką,
tam, gdzie jesienią chodziliśmy na grzyby, jak coś nie skoczy. Huk, wstrząs,
mówię ci, myślałem, że już po mnie. Staję i głowię się, co to było. Wychodzę...
- Kobieta?
- Co kobieta?
- To nie była kobieta?
- Zwariowałeś? Sądzisz, że tak bym teraz o tym spokojnie mówił?
Oparł się o samochód. Rzeczywiście, też miał wrażenie, że wariuje. Sen.
Jego sen. To wszystko już się wydarzyło.
- Owca - powiedział spokojnie. - Potrąciłeś owcę.
Kowal parsknął śmiechem. Proboszcz pokiwał głową i położył mu rękę na
ramieniu. - Coraz gorzej z tobą, Marcin. Naprawdę zaczynam się martwić. Owca?
W lesie? To była sarna. Leży w bagażniku. Przyjdź wieczorem na kotlety. Jedyna
korzyść z tego całego zamieszania.
Wirowało mu w głowie. To, co z takim trudem usiłował sobie poukładać,
po raz kolejny zawaliło się w oka mgnieniu.
- A w ogóle co ty tu robisz tak wcześnie? - zainteresował się proboszcz.
Nie wiedział, co odpowiedzieć. Wszystko z czym przyszedł, wjednej chwili
zostało gdzieś za nim.
- Pewno znowu chcesz, bym za ciebie wziął mszę, przyznaj się?
Kiwnął głową. - Fatalnie się czuję.
- Przecież dzień niby taki ładny - zadrwił proboszcz.
- Ładny. Ale nie dla mnie - burknął. - Muszę coś natychmiast załatwić.
Może nie jest za późno. Do widzenia - pożegnał kowala, trzasnął furtką i pobiegł
przed siebie.
Wiedział, że to głupie, ale postanowił się nie przejmować. Głośno zapukał
modląc się, by otworzyła. W drzwiach stanęła jednak stara kobieta ze ścierką w
ręku. Na jego widok natychmiast się przeżegnała. - Wszelki duch. Co ksiądz tu
robi o tej porze? Kolęda w czerwcu?
Machnął ręką w zniecierpliwieniu. Czuł, że się kompromituje, ale zupełnie
się tym nie przejmował. W tej chwili mógł myśleć tylko o jednym.
- Ja... Ja do Aleksandry. Jest w domu?
Kobieta popatrzyła na niego podejrzliwie. - Do Aleksandry?
- Tak, do Oli - wiedział, co ona teraz myśli, ale nie miał czasu na ceregiele.
- Tu nie ma żadnej Oli.
Popatrzył na nią ze złością. - Jak to nie ma? Musi być. Pani siostrzenica.
Mówiła, że tu mieszka.
- A, ona - kobieta machnęła ścierką. - Mieszka, mieszka, niech ją piekło
pochłonie. Ale nie ma jej.
- A gdzie jest?
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- A bo to ją kto wie? Wczoraj wyszła i nie wróciła. Może wreszcie wyjechała.
- Wyjechała? - jęknął.
- Mam nadzieję - kobieta nie wyglądała na zmartwioną. - Chodzi tylko po
wsi i obnosi się ze swoim wstydem. Na co mi to? Żeby mnie ludzie wzięli na
języki?
- Zabrała swoje rzeczy?
- A co ona tam miała? Jeden plecak i jakąś torbinę. No i ten brzuch, niech
ją Pan Bóg ma w swojej opiece.
Drgnął.
-A ksiądz co, nawracać ją przyszedł? - zaciekawiła się. - Szkoda czasu,
ja już wszystkiego próbowała. I prośbą, i groźbą. Nic. Co ona na Pana Jezusa
pomstowała, to szkoda gadać.
Ścisnął sobie głowę. Za późno. Przegrałem.
- Da mi pani wody? - spytał.
-A, proszę, niech ksiądz zachodzi - zreflektowała się. - Bałagan tu - mówiła
uprzątając stół w kuchni - ale już nie daję rady, a z niej żaden pożytek. Łazi,
myśli, popłacze sobie w kącie. Ech, tak sobie życie zmarnować... Może mleka
ksiądz woli?
Wypił duszkiem. - Mogę zobaczyć, jak mieszka?
Wprowadziła go do pokoju. Ściany w rzucik, proste łóżko, stół, pod stołem
plecak i torba. Nie wyjechała.
- Rzeczy zostały - pokazał na plecak. - Wróci.
-A co mnie tam - żachnęła się. - Ja tu wcale nie wchodzę. Siostra prosiła,
żeby przyjąć, to przyjęłam. Ale gadać z nią nie muszę. Co to, to nie.
- Ma pani jakąś kartkę? - odsunął krzesło i usiadł przy stole. - List jej
chciałem zostawić.
Wróciła z kuchni z papeteriąw różowe misie. Stanęła nad nim przyglądając
się z zaciekawieniem.
- Chciałbym zostać sam na chwilę - poprosił. - To nie potrwa długo.
Wyszła.
Potrwało dłużej, niż przypuszczał. Zakleił kopertę i poszedł do kuchni.
Szorowała podłogę. Podniosła się, wytarła ręce i wzięła list. - Dla Aleksandry przeczytała. - Co ksiądz ciągle z tą Aleksandrą? Tak się księdzu przedstawiła?
Jej Magda jest przecież.
Zamknął oczy. Tajemnic ciąg dalszy, jak widzę. Ale nic go już nie zaskoczy.
Już nic. Nigdy.
- Aleksandra - powiedział. - Zapewniam panią, że Aleksandra.
14.
Samochód łypał na niego pustym oczodołem reflektora. Obszedł go kilka
razy, a potem zapukał do drzwi. Nikt nie odpowiadał. Zajrzał do komórki.
Proboszcza też tam nie było. Ale wiedział już, gdzie jest.
Machnął ręką na szypra, który natychmiast wyłączył silnik. Powoli dobijali
do maleńkiego kutra, który jednostajnie kołysał się na falach. Kiedy burty lekko
się zderzyły, przeskoczył do drugiej łodzi.
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Podszedł do proboszcza, który trzymał oburącz niezwykłych rozmiarów
wędkę i wpartywałsię intensywnie w zaczepioną na żyłce pękatą, czerwoną bojkę.
Usiadł obok. Bojka leniwie przesuwała się z rytmem ledwo wyczuwalnych fal.
Proboszcz łokciem podsunął mu napoczętą paczkę krakersów. Odmówił.
- Załatwiłeś, co miałeś załatwić? - spytał proboszcz nie odrywając wzroku
od bojki.
- Załatwiłem.
-1 co?
- Przyszedłem się pożegnać.
Proboszcz szarpnął wędką. Czerwona bojka zachybotała na falach.
Zamilkli. Słychać było, jak woda wali o burtę.
- Wiesz - powiedział - księża dzielą się na duszpasterzy i duszpastuchów.
Tych pierwszych jest tak niewielu. Czemu chcesz, by było jeszcze mniej?
- Właśnie dlatego. Bo wierzę w to, co głoszę. Są chwile, kiedy Bóg nie
daje nam wyboru.
Proboszcz spojrzał na niego. - Wiem. Ale czy dokładnie to przemyślałeś?
Uśmiechnął się smutno. - Gdybym chciał to przemyśleć, pewno uciekłbym,
gdzie pieprz rośnie.
Bojka drgnęła, ale proboszcz nie zrobił nawet ruchu. Milczał.
- Klucze zostawię w komórce. Przyjadę uporządkować wszystko, jak się
trochę ogarnę.
Proboszcz sięgnął po krakersa. Zuł wolno wpatrując się w dno łodzi.
- Brania nie zauważysz - trącił go lekko. - A tego już moje sumienie dzisiaj
nie udźwignie.
Proboszcz popatrzył na niego smutno, po czym szarpnął wędką. Z wody
wyskoczyła najpierw czerwona, pękata bojka, a za nią, na końcu żyłki, butelka
Johnnie Walkera. Przez chwilę dyndała tuż przed ich nosami.
- Cholera, dla mnie?
- Nie - proboszcz wziął butelkę i odbił zakrętkę. Z leżącego pod nogami
chlebaka wyciągnął pogięty, aluminiowy kubek. Nalał do połowy. - Stary Jeschke.
Wiesz, który to? - podał mu kubek.
Spojrzał zdziwiony na proboszcza. - Pewnie, że wiem. Niesamowity typ.
Obiecałem sobie, że muszę jeszcze zamienić z nim parę słów, zanim... Zanim
wyjadę.
- Już nie zdążysz.
- To jak wrócę po resztę rzeczy - zamoczył usta i wzdrygnął się.
Proboszcz pochylił głowę. - Nie zdążysz, powiedziałem.
Niespodziewanie na burcie przysiadła siwa mewa. Proboszcz wyciągnął
z paczki krakersa i rzucił w jej stronę. Przestraszony ptak wzbił się w powietrze.
Krakers zniknął gdzieś w wodzie.
- Jeschke nie żyje.
Odniósł wrażenie, że się przesłyszał. - To niemożliwe. Wczoraj z nim
rozmawiałem. Wieczorem. Jak burza była.
Proboszcz zabrał mu kubek i wychylił do dna. - Piorun... - powiedział
wycierając kciukiem usta. - Znaleźli go w krzakach. Jakieś trzy godziny temu.
Cały zwęglony... - zamilkł.
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Wziął butelkę od proboszcza i przechylił kilka łyków. Alkohol urósł mu w
gardle. Zakrztusił się. Proboszcz nadstawił kubek. Nalał mu.
-Ale przecież wczoraj... Rozmawialiśmy... - urwał. Nie bardzo wiedział,
co ma powiedzieć. To, co usłyszał, zupełnie do niego nie mogło dotrzeć. A jeśli
nawet docierało, to nie tak, jakby sobie tego życzył. Za spokojnie. Za chłodno.
Za... Właściwie złapał się na tym, że chciałby mieć już to wszystko poza sobą.
- Więc nie wyobrażaj sobie, że jesteś jedyną osobą, która nas dzisiaj
opuszcza - proboszcz wypił do dna. - Tak właśnie bywa. Nieszczęścia chodzą
parami.
- Kto wie, może szczęścia? - mruknął pod nosem.
Proboszcz popatrzył na niego uważnie, a potem po raz kolejny podstawił
kubek.
Odsunął butelkę. - Wracasz ze mną?
Proboszcz pokręcił przecząco głową.
- W takim razie wybacz - szerokim łukiem wrzucił butelkę do wody - ale
chociaż jeden ksiądz powinien się ostać w parafii.
Wstał, odwrócił się i machnął ręką kilka razy.
Kuter, który go przywiózł, włączył silnik i powoli zaczął się przybliżać.
15.
Spakował tyle, ile się dało w dwie wielkie, skórzane walizki. Siedział teraz
przy stole bębniąc palcami po blacie. Najbliższy autobus do miasta odjeżdżał za
godzinę i piętnaście minut. Jeschke, mam nadzieję, że nie jesteś rozczarowany
- pomyślał - bo tym razem role się odwróciły i ty musisz modlić się za mnie.
Wstał i przeszedł kilka razy po pokoju. Zastanawiał się, czy matka rozpłacze
się od razu, czy dopiero wtedy, gdy opowie jej, co zamierza zrobić. A może wcale
się nie rozpłacze? Może będzie szczęśliwa? Chyba jednak się rozpłacze. Jak
wtedy, kiedy szedł do seminarium.
Spojrzał na zegar. Godzina dwanaście. Wlecze się. Skoro już się
zdecydował, chciał wyjechać jak najprędzej. Czekanie, ciągłe czekanie. Całe życie
to czekanie. Już nic od niego nie zależało. Teraz Twoja kolej - tarł dłonią o dłoń
- ja jestem gotów.
Podszedł do okna. Na polu, jak co dzień, pracowali ludzie. Ocierali pot z
czoła nic nie wiedząc o jego losie. Zresztą on też o nich nic nie wiedział. Tylko
tyle, że ktoś z kimś sypia, ktoś kogoś okrada, ktoś komuś życzy śmierci. Dlaczego
tak się dzieje, nie potrafił już odpowiedzieć. Po prostu się dzieje. Przychodzi taki
dzień, kiedy nie sposób nie złorzeczyć, nie nienawidzić, nie pożądać. Nie każdemu
Bóg zsyła szansę. Zaciągnął zasłonę i usiadł na łóżku. Godzina pięć. Zdąży, czy
nie? Popatrzył w lustro. Ksiądz Marcin spoglądał na niego z rozczochranymi
włosami. Jeszcze sutanna. Rozpiął dwa guziki. Wydawało mu się, że obdziera
się ze skóry. Ile ja mam jeszcze tych skór? Rozpiął kolejny guzik. Znowu spojrzał
w lustro. Ksiądz patrzył na niego ze smutkiem. Pukanie. Drgnął. Ktoś puka do
drzwi. Zrobił dwa kroki w przód. Ksiądz zniknął z lustra.
Stało się.
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Zaprosił ją do środka. Popatrzyła na stojące na środku walizki. Usiadła
przy stole. - Ciemno tu jak w grobie - uśmiechnęła się i wyciągnęła z torebki
kopertę z różowymi misiami. Odwrócił się do ściany. - Czas na zmartwychwstanie
- powiedziała i podeszła do okna. Szarpnęła zasłonę. Ostre światło wdarło się do
pokoju.
Znowu usiadła przy stole. - Do mojego dziecka - zaczęła. Jezu, jak to
głupio brzmi - pomyślał. Ale jak właściwie miałem zacząć?
- Być może jest już za późno - słyszał jej spokojny głos - być może stało
się już coś, czego nie sposób odwrócić. Wiedz, że to moja wina...
Nie odwracał się. Było mu głupio. Najgłębsze myśli tak często trzeba
ubierać w banalne słowa. Zaszeleściła papierem. Wiedział, co zaraz przeczyta.
„Wierzę jednak, że ciągle jesteś. Z całych sił modlę się, by tak było. Wyjeżdżam
dziś o szesnastej dwadzieścia siedem. Mam nadzieję, że z tobą. Niczego więcej
nie pragnę. Ojciec".
Powoli się obrócił. Płakała. Podszedł i wziął j ą z a ręce. Objęła go za głowę
i przyciągnęła do siebie. Przycisnęła z całych sił. Czuł jej łzy na policzku. Sam z
trudem powstrzymywał się od wzruszenia. - Kiedy powiedziałaś, że ofiarujesz mi
spokój - szeptał - myślałem, że postradałaś zmysły. Ale miałaś rację. Już wiem...
Położyła mu palec na ustach. - Jeszcze nie. Spokój, który ci obiecałam,
dopiero nadejdzie.
Gładził ją po włosach. - Jestem taki szczęśliwy, taki szczęśliwy - powtarzał.
Uśmiechała się lekko pociągając nosem. Pocałował ją delikatnie w c z o ł o i wyszedł
do sieni.
Po chwili wrócił. - A twoje rzeczy gdzie? - machnął głową i natrafił na
własne odbicie w lustrze. - Cholera, ciągle zapominam się przebrać. Możesz się
nie patrzeć?
Podeszła do okna. Daleko, daleko ktoś pędził przez pole stado owiec. Poczekaj - powiedziała.
Palce zastygłe na guziku, rozpięta sutanna, zdziwiona mina. Za nim kobieta
- obca, a jednocześnie tak bliska. Trudno było uwierzyć w taki obrazek. Ale lustra
nigdy nie kłamią. Widział, jak podeszła do krzesła i usiadła. Podparła się. Lewą
ręką.
- Zawsze przerażał mnie Abraham - zaczęła. - Zaślepiony starzec
przykładający nóż do szyi własnego dziecka. Budził we mnie wstręt. Aż
zrozumiałam, jak bardzo się mylę.
Powoli się odwrócił. Popatrzył na nią. Siedziała podpierając się prawą
ręką. Kto powiedział, że lustra nie kłamią?
- Są chwile, kiedy człowiek zachowuje się przyzwoiciej od Boga spoglądała mu prosto w oczy. -Abraham... Wstyd mi, że mogłam źle o nim myśleć.
Dziś rozumiem, że to ofiara okrutnego eksperymentu. Ale zarazem też jego
zwycięzca. Zaspokoił boską ciekawość, ale również i zadziwił. Stworzenie okazało
się bardziej skomplikowane niż Stwórca założył...
Podszedł do niej. - Ale co to ma wspólnego...
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- ...co więcej - nie dała sobie przerwać - pod pewnymi względami nawet
go przerosło. Abraham pokazał Bogu coś, czego ten nie był w stanie sobie
wyobrazić - mówiła coraz głośniej - że istnieje bezgraniczne poświęcenie. Po raz
pierwszy Bóg nauczył się czegoś od człowieka.
Zamknął oczy i chwilę krążył po pokoju. Wreszcie usiadł na łóżku i pochylił
głowę.
- ToAbraham dał Bogu odwagę, której mu brakowało - mówiła dalej. - Bez
Izaaka nie byłoby Jezusa.
Podniosła się, podeszła i kucnęła przy nim. Wzięła go za rękę. - Jesteś
Abrahamem. Dałeś mi to, czego nikt nie potrafił mi dać. Nawet Bóg. Nauczyłeś
niemożliwego.
Drżał, kiedy głaskała do po ręce.
- Ale jest jeszcze coś - uśmiechała się. - Będąc Abrahamem stałeś się
jednocześnie Izaakiem.
Podniósł głowę. -1 ty chcesz teraz ocalić mojego Izaaka?
Przytaknęła.
- A jeśli ja już go nie chcę?
- Nie możesz go nie chcieć. Jest twoim umiłowanym synem.
Wstał. Znowu stanął naprzeciw ściany. Kropeczki farby układały się we
wzór, którego nigdy dotąd nie zauważył.
- Ale co będzie z tobą? - zapytał.
-A co ma być? - słyszał jak się podniosła, podeszła do stołu i zgarnęła z
niego list - Będę żyła, wychowam dziecko, może kogoś znajdę, może zastarzeję
się w samotności.
-1 nigdy cię już nie zobaczę? - zacisnął oczy.
- To ty znasz takie miejsce, gdzie możemy się spotkać - jej głos był niski
i wytrawny jak pierwszy raz, kiedy go usłyszał.
- To tak daleko - uśmiechnął się sam do siebie.
- Jeszcze nigdy nie byłeś tak blisko.
Odwrócił się. Już jej nie było. Na środku pustego pokoju stały dwie czarne
walizki.
16.
Na środku pustego ugoru stała stara, pokrzywiona jabłoń. Jak zawsze
samotność tego drzewa działała na niego przygnębiająco, teraz jednak czuł, że
on i to miejsce tworzą porażającą doskonałość. Siła tej niezwykłej chwili wprost
go zatykała. Oto zeszły się początek i koniec.
Odszedł kilka kroków. Popatrzył. Wiatru prawie nie było żadnego. Czarna
płachta sutanny delikatnie kołysała się pod grubągałęzią. Uśmiechnął się. Drzewo.
Miejsce poznania dobrego i złego. Czyż może być lepsze miejsce?
Odwrócił się. Wyszedł na sypką, żwirową drogę. Sandały natychmiast
nabrały po kilka ostrych kamieni. Słońce przyjemnie grzało w plecy. Czarny
podkoszulek łapczywie ściągał promienie. Włożył ręce do kieszeni. W jednej
odnalazł znajomy kształt złotej zippo. Zachciało mu się palić. Przywołał wrażenie,
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kiedy dym wypełnia płuca aż do bólu. Zjawiło się z całym swoim smakiem,
zapachem i uczuciem błogiego osłabienia. Przełknął ślinę i cisnął zapalniczkę
daleko przed siebie.
Nie zauważył, kiedy znalazła się przy nim ta kobieta. Nagle wyłowił w
pobliżu jakiś głos i zorientował się, że ktoś obok niego idzie. To była stara Jeschke.
Chciała, by to on był na pogrzebie męża. Próbował tłumaczyć, że nie może, że
wyjeżdża, że za późno, że proboszcz... Ale ona ani przez chwilę nie przestawała
go prosić. Miał jej za złe, że nie zostawia go w spokoju. A przecież spokój został
mu obiecany.
Nie przestawała mówić. Skupiał się, by ją rozumieć, ale się nie udawało.
- Jeszcze wczoraj mówił, że to cud, bo Pan Bóg zesłał nam takiego księdza jak
wielebny. A dziś... - łkała. Kiwnął głową i skręcił w stronę lasu. Podreptała za nim.
Szli chwilę w milczeniu. Nagle złapała go za rękę i głośno się rozpłakała.
Stanął i wpatrzył się w nią głęboko. Było mu jej strasznie żal, nie mógł jednak
zrozumieć, dlaczego ona nie widzi również i jego bólu.
Płakała coraz głośniej i coraz mocniej ściskała go za ramię. - Proszę
księdza... - zanosiła się. - Czy ksiądz... czy ksiądz rozumie? Ja już go nigdy nie
zobaczę... ja już go nigdy nie usłyszę... nigdy... nigdy nie usłyszę...
Zamknął oczy. Chwilę milczał, a potem powiedział spokojnie: - Odpierdol
się, babo.
Zamilkła i spojrzała na niego z otwartymi ustami. Był pewien, że właśnie
usłyszała swojego męża. To mój ostatni dobry uczynek w tym miejscu - pomyślał.
Wziął ją za rękę. - Twój stary wie już wszystko, co chciał. Jest szczęśliwy,
zapewniam cię.
Pochylił się i pocałował ją w policzek. - Więc nie martw się więcej i daj mi
już wreszcie spokój. Nie widzisz, że teraz ja idę do nieba?
Kiwnęła głową, ale nie miał pewności, czy zrozumiała. Odsunął ją z drogi
i poszedł przez siebie. Kiedy dochodził do ściany lasu, spojrzał w górę i uśmiechnął
się.
Myszołów znów krążył po niebie.
Andrzej
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MALICK MOBUTU

DIABEŁ NAZYWAŁ SIĘ INTERA HAMWE
W 1994 r. doszło do ludobójstwa w Rwandzie. Zginęło wówczas około pół
miliona ludzi. W wielu publikacjach na ten temat pojawiły się głosy, że była to
całkowita klęska chrześcijaństwa w Afryce, gdyż Rwanda stanowiła najbardziej
schrystianizowany obszar na tym kontynencie. W prasie, zwłaszcza francuskiej,
znalazły się wzmianki o "sojuszu kropidła z maczetą", czyli o współudziale
kapłanów katolickich w dokonywanych zbrodniach.
Od 25 września do 24 października 1994 r. w Rwandzie wraz z dwoma
współpracownikami przebywał o. Enrico Zabeo. Według jego ustaleń, jednym z
pierwszych celów ataku w konflikcie plemiennym pomiędzy Tutsi a Hutu były
parafie katolickie, a zwłaszcza wspólnoty neokatechumenalne. We wspólnotach
tych nie zwracano uwagi na przynależność plemienną - Tutsi i Hutu modlili się
wspólnie do jednego Boga. Jak pisze o. Zabeo: "stary reżim uwziął się na
wspólnoty, spoglądając na nie jak na nieprzyjaciół i sprzymierzonych z Frontem
Patriotycznym. Z kolei nowy reżim, będący teraz u władzy, j e s t przeciw
wspólnotom, patrząc na nie jak na sprzymierzonych ze starym reżimem".
Nie jest przypadkiem, że uciekając przed rzeziami bezbronni ludzie chronili
się w kościołach. Wiele świadectw na ten temat zebrał misjonarz mariański ks.
Franciszek Filipiec:
W parafii Ruhango, wierni - po wywleczeniu ze świątyni - uformowani w
procesję, niosiąc na przedzie krzyż i śpiewając pieśni, szli do domu komunalnego,
gdzie dokonywano masakry. Wiedzieli dokąd idą i byli śwadomi tego, co ich czeka.
Nikt nie przeżył.
Podobnie było w Nyanza. Wszystkich członków tamtejszej wspólnoty
neokatechumenalnej zgromadzono w pomieszczeniu, gdzie zabijano bydło. Oni
idąc na rzeź śpiewali biblijną pieśń: "Weź mnie do nieba" - zamordowano
wszystkich.
Nie był to przypadek odosobniony. Najczęściej ginęli wszyscy członkowie
wspólnot. Wiele z tych faktów zostało ujawnionych tylko dlatego, że oprawcy
poruszeni byli postawą swoich ofiar przed śmiercią i nie mogli ich przemilczeć.
Podobnie reagowali policjanci z Nyanza, którzy opowiedzieli Innocentemu
Habyarimana, że wierni szli na śmierć bez opierania się i desperacji, bez
znieważania oprawców czy nienawiści do nich, a często z pogodą i radością.
Postawa ta cechowała też dzieci, które małymi krokami, ze schyloną głową i
skrzyżowanymi na piersiach ramionami, szły za rodzicami.
Istnieje wiele świadectw, że w momencie śmierci ofiary modliły się za
swoich oprawców. Grace Uwera, 25-letnia katechetka z Gakoma, aresztowana
przez policjantów i zaprowadzona przez nich na posterunek, przed zabiciem
poprosiła: "Mundekere akanya, nisabire nkabasabira" (Dajcie mi chwilę, aby
pomodlić się za mnie i za was). Otworzyła Biblię i po krótkiej medytacji powiedziała:
"Moneho mugire icyo mushaka!" (Teraz róbcie, co chcecie!). Jeden z policjantów
uderzył ją motyką w głowę. Jeszcze żyła. Następny dobił ją maczetą. Jej zwłoki
poćwiartowano.
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O. Enrico Zabeo pisze, że najbardziej poruszyło go w sytuacji tego kraju
to, że "przepowiadanie miłości do nieprzyjaciela stało się zdumiewającą mocą i
siłądla życia wielu prezbiterów i braci rozdartych z powodu konfliktu etnicznego".
25-letni Vincent, kantor wspólnoty neokatechumenalnej z parafii katedralnej
w Butare, nie chciał wziąć maczety i uczestniczyć w masakrach. "Jeśli jej nie
weźmiesz i nie przyjdziesz, zabijemy cię, ponieważ to znaczy, że jesteś jednym z
nich", zagrozili mu. Odpowiedział: "Więc mnie zabijcie, jestem gotów". Rozsiekali
go maczetami.
W diecezji Nyundo pomocnica apostolatu Felicite, która była z pochodzenia
Hutu, miała szansę uratowania się dzięki swojemu bratu - podoficerowi
wojskowemu. Odrzuciła tę możliwość, gdyż wolała umrzeć z kobietami z plemienia
Tutsi, które w prowadzonym przez nią domu opieki szukały ratunku.
Podobnie było z ks.Jeanem Bosco z diecezji Kibungo. Najpierw do
prowadzonego przez niego kościoła schronili się uciekinierzy z plemienia Hutu,
a następnie wtargnęli bojówkarze Tutsi. Postanowili wymordować wszystkich z
wyjątkiem księdza, który był Tutsi. "Jesteś jednym z nas", powiedzieli mu. On
jednak odmówił i zginął w masakrze wraz z Hutu.
Ogółem podczas rzezi zginął co trzeci duchowny w Rwandzie. W sumie
życie straciło 116 kapłanów i 160 sióstr zakonnych. Nie oszczędzono też wysokich
hierarchów kościelnych. Na początku czerwca 1994 r. Front Patriotyczny zabił
trzech spośród dziewięciu miejscowych biskupów, w tym arcybiskupa Kigali,
Vincenta Nsengiyurrwę. Tuż przed rozpoczęciem rzezi celebrował on skrutinium
zorganizowane przez wspólnotę neokatechumenalną w Kigali. Chociaż sam
należał do Hutu, a większość wiernych do Tutsi, wspólnie modlili się o pokój i
jedność dla kraju.
Wojna zniszczyła budowaną przez dziesięciolecia strukturę wspólnoty
katolickiej. Często dochodziło do bezczeszczenia miejsc kultu. Kiedy wierni ze
wspólnoty Emmanuel zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu,
napadnięci zostali przez bojówkarzy ze szwadronów śmierci Intera Hamwe.
Agresorzy nie oszczędzali nikogo, strzelając na oślep do wszystkich, a zwłaszcza
- z ogromną furią - do monstrancji. Cudem ocalało tylko 5-letnie dziecko, które
przeżyło pod padającymi ciałami swoich rodziców.
Jeden z pracujących w Rwandzie misjonarzy-pallotynów opowiadał, że
już po zakończeniu rzezi poddano egzorcyzmom członka szwadronu śmierci.
Podczas rutynowego w takich przypadkach pytania o imię wypędzanego demona
egzorcyzmowany odpowiedział nieswoim głosem: - Intera Hamwe.
Malick

Mobutu

PS. W latach 1981-89 w rwandyjskiej miejscowości Kibeho miały miejsce objawienia
maryjne. Ich świadkami było sześć czarnoskórych dziewcząt. 19 sierpnia 1982 r. Matka
Boska płakała, a dziewczęta wraz z nią, gdyż pokazała im obrazy z przyszłości: śmiertelne
walki, rzekę krwi, porzucone ciała, ot wartą przepaść... 15 sierpnia 1988 r. biskup Gehanny
wyraził swoją "aprobatę publicznego kultu w Kibeho".
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ANDRZEJ WIERCIŃSKI

PRZYBRANE SYNOSTWO, CZY POWRÓT SYNA
MARNOTRAWNEGO?

W dniu Bożego Ciała tego roku przystąpiłem do spisywania swoich
wynurzeń na temat pryncypialnej dla doktryny chrześcijańskiej kwestii Synostwa
Bożego. Są one wynikiem czysto osobistej egzegezy t e k s t ó w biblijnych,
kierowanej w znacznej mierze procedurami gematrii, która zajmuje poczesne
miejsce w nurcie żydowskiej tradycji zwanej Kabałą.
Moje rozważania zostały jednak zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym roku,
kiedy to w swoim referacie pt: "Krytyka krytyki New Age", wygłoszonym na
konferencji na temat duchowości tego ruchu, zorganizowanej przez profesor Marię
Gołaszewską (Zakład Estetyki Instytutu Filozofii U. J.) w Mogilanach z końcem
maja 1995 r. - stwierdziłem, że: "Kościół w swym nowym katechizmie powtarza
nieraz określenie, że chodzi o "przybrane synostwo", ale o tym "przybraniu" nie
ma mowy w absolutnie żadnym z cytowanych wtedy tekstach świętego Pawła".
Niedługo po odesłaniu korekty referatu do druku zorientowałem się, że w
sformułowaniu takim tkwi niewątpliwy błąd, ponieważ termin grecki uioesia
(huiothesia od huios - "syn, dziecko" i tithemi - "ustanawiać, przeznaczać do
czegoś, umieszczać, kłaść, stawiać, zakładać, składać, podawać, stawiać przed
kimś, odkładać, deponować, czynić, robić"), użyty przez św. Pawła (Rz. 8.15, 23;
9.4; Ga. 4.5, Ef. 1.5), odnosi się zarówno do ogólniejszego sensu "usynowienia",
jak i bardziej szczególnego, tj. właśnie "przybranego synostwa", czyli "adopcji".
Natychmiast wysłałem więc do profesor Gołaszewskiej odpowiednią poprawkę,
ale było już za późno, bo tekst znalazł się w drukarni. Powinno się tam znaleźć
"usynowienie", jako mające sens ogólniejszy. A dlaczego? Otóż dlatego, że w
różnych dawnych kulturach występował obrzęd uznania przez ojca j e g o
prawdziwego syna za własnego. Wszak tylko mater semper certa est...
Czy zatem człowiek rodzajowy - A d a m , został s t w o r z o n y (a nie
emanacyjnie "zrodzony", jak Jezus jako Druga Osoba Trójcy Św.) jako Syn Boży
na podobieństwo aniołów, do których takie określenie również się odnosi (Jb.
1.6), czy też stał się jedynie tak predysponowanym, że może podlec ewentualnej
adopcji przez Boga Ojca jako syn przybrany?
Do tej drugiej interpretacji przechyla się od dawna Kościół IM,, natomiast
ja żywię głębokie przekonanie, że chodzi o ten pierwszy sens, któremu będzie
odpowiadać metafora "powrotu syna marnotrawnego" po popełnieniu grzechu
pierworodnego (i całej potem reszty...) i wypędzeniu z Ogrodu Rozkoszy człowieka
rodzajowego, jako A d a m a i Ewy. T r u d n o mi b o w i e m inaczej z r o z u m i e ć
stwierdzenie, że człowiek jako "mężczyzna i niewiasta", jest nosicielem "obrazu i
podobieństwa Bożego" (Rdz. 1.26), które to dwa składniki niejako się "rozeszły"
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po zjedzeniu owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Do tego dopowiada Syrach:
"Przyodział ich w moc na swoje podobieństwo i stworzył ich na swój obraz" (17.2).
"Podobieństwo" jest także "obrazem", bo "na obraz swój, na obraz Boga stworzył
Adama" (Rdz. 1.27)
Ale, czyż Jezus Chrystus, zawarty "w początku" świata jako Syn Boży Druga Osoba, nie został nazwany przez św. Pawła "...obrazem (eikon) Boga
Niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia..." (Kol. 1.15)? Jako taki
właśnie "obraz" został więc Syn boży implantowany w naturę gatunkową człowieka,
każdego człowieka, jako potomka "adamowego".
Rzecz j a s n a , z a r ó w n o u j ę c i e " a d o p c y j n e " , j a k i " p o w r o t u S y n a
Marnotrawnego" - są metaforami, tyle, że pierwsza, to przenośnia "prawnicza",
a druga - "kreacyjno-genealogiczna".
Szczerze mówiąc, wyjątkowo nie lubię podejścia legalistycznego,
szczególnie odkąd prawo najwyraźniej rozeszło się z etyką i moralnością.
Wiadomo też do czego prowadzi przesadna dominacja legalizmu w religii...
Skoro już na samym początku tych rozważań pojawiło się pojęcie metafory,
to wypada się nim bliżej zająć. W tym celu posłużę się najpierw określeniem G.
Lakoffa i M. Jahnson'a, zacytowanym przez W. Dobrołowicza w jego pięknej
książce pt.: "Myśleć intuicyjnie" (Wyd. Nauk.-Techn., 1995). Brzmi ono jak
następuje: "Istotą metafory jest rozumienie i doświadczenie pewnego rodzaju
rzeczy w terminach innej rzeczy" (s. 27). Dobrołowicz tak dalej pisze o metaforze:
"Metaforyzacja jest niezbędnym warunkiem zarówno komunikowania, jak i recepcji
informacji dotyczącej nowości... jeśli jeszcze do niedawna (mniej więcej do lat
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h ) p o s ł u g i w a n i e się m e t a f o r ą w j ę z y k u n a u k o w y m było
przyjmowane bardzo krytycznie, to obecnie obserwujemy lawinowy wzrost
publikacji naukowych, sympozjonów itp. na temat problemów związanych z
metaforą w nauce" (s. 131).
Termin metafora w starogreckim, jak podaje Z. Abramowicz w swym
słowniku (1962), znaczy: "przemiana, zmiana, przenośnia, faza Księżyca".
Aby lepiej uchwycić sens tego pojęcia warto skupić uwagę nad bardziej
podstawowym t e r m i n e m , t j . a n a l o g i ą i c z y n n o ś c i ą jej s t o s o w a n i a , czyli
analogizowaniem.
Mówiąc najkrócej, analogizowanie polega na utożsamianiu czegoś z czymś
pod jakimś względem, przy jednoczesnej wiedzy o różnicach pod innymi
względami. Znakomitym przykładem jest równość proporcji jakichś mierzonych
obiektów, które różnią się od siebie np. wielkością. Zresztą grecki termin analogia
oznacza właśnie "proporcjonalność, równość, zgodność"! Właściwie już na
poziomie zmysłowego, postrzegawczego obrazowania świata ustawicznie
dochodzi do spontanicznego analogizowania. Potrafimy przecież natychmiast
zidentyfikować znajomą fizjonomię niezależnie od tego, czy widziana jest z profilu,
czy en face, a są to przecież obrazy różne od siebie pod wielu względami.
Albo też, symboliczne znaki obrazowe (ikoniczne) cechuje możliwość
skupienia wokół siebie całego bogactwa treści, dzięki rozmaitym analogiom
postaciowym, bądź czynnościowym. Wiele tego przykładów podałem w swej
książce: "Magia i religia" (Nomos, Kraków, 1995), w której przedstawiłem też
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własną koncepcję procesu symbolizacji. Może nie od rzeczy będzie zacytowanie
tutaj z tej książki tabeli ujmującej polaryzację człowieka w sposobach pozyskiwania
znaczeń (podać tab. 4 ze str. 61), jako przeciwstawienie dedukcji analogizowaniu.
Ostatecznie, m e t a f o r ę określam jako p r z e n i e s i e n i e d a n e g o pola
semantycznego w inne takie pole poprzez analogizację.
Metaforyzacja w Biblii jest szczególnie częstym zjawiskiem, jak gdyby
pozaludzki współautor wyjątkowo ją sobie upodobał.
Można postawić pytanie skąd się to bierze? Odpowiedź nie wydaje się
zbytnio skomplikowana. Otóż dzieje się tak dlatego, że metafora, lub cała narracja
metaforyczna, czyli przypowieść, umożliwiają:
trafianie poprzez słownie wyrażoną obrazowość do archetypowej struktury
podświadomości, a stąd wywoływania określonych stanów emocjonalnych,
dostrzeżenie nowych, nieoczekiwanych znaczeń, na skutek przeniesienia do
nowego kontekstu,
ukrycie tych znaczeń przed osobami niepowołanymi, lub nieprzygotowanymi do
ich pojęcia,
analogizowanie osób, wydarzeń, lub całych sytuacji, sukcesywnie pojawiających
się w biegu biblijnej historii (tzw. "typiczność"),
poetyckość narracji, co ułatwia jej wielostronną percepcję i służy zarazem celom
mnemotechnicznym i recytatorskim, i wobec tego wszystkiego, nieprzemijalność
tekstu, który będzie budził zainteresowanie u kolejnych pokoleń i rozmaitość
odczytu znaczeń.
Z podobnym naciskiem położonym na metaforyzację spotykamy się zresztą
również w tradycji ustnej, lub księgach sakralnych innych religii. Jasno o tym
piszą np. św. Klemens Aleksandryjski, czy Orygenes. Oto pierwszy z nich tak się
wypowiedział: "Wszyscy teologowie wśród Greków i niegreków ukrywali istotę
rzeczy i prawdę przekazywali w z a g a d k a c h i s y m b o l a c h , w a l e g o r i a c h i
metaforach". A tak wtóruje mu Orygenes: "Wszystkie narody wschodnie, ludy
Indii, Persowie i Syryjczycy, ukrywali święte tajemnice w mitach religijnych; mędrcy
i filozofowie wszystkich religii przenikali prawdziwe znaczenie, podczas gdy
ignorant widzi tylko zewnętrzny symbol, korę, która je ukrywa".
Jak dobrze wiadomo, lwią część wypowiedzi Jezusa Chrystusa, to krótsze
lub dłuższe narracje metaforyczne, zwane w greckim tekście parabolami (od
parabolh "zestawienie, porównanie, analogia, typ, figura, obraz, przypowieść,
podobieństwo"). Powody tego stanu rzeczy On sam tak wyjaśnił:
Mt. 13.10: "I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w
podobieństwach (= parabole)?
11: A On odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa
Niebios, ale tamtym nie jest dane.
13: Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widzą, i
słuchając, nie słyszą, ani nie rozumieją"./2/
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A teraz zwróćmy się ku Staremu Testamentowi, najpierw w wersji
Septuaginty. Tak więc w Mądrości Syracha czytamy.
3 9 . 1 : "(Ten, kto rozważa Prawo Najwyższego) śledzi mądrość wszystkich
starszych, poświęca się cały poznawaniu proroctw,
2: rozważa wywody sławnych mężów, rozgłębia się w strofy przypowieści,
3: odkrywa tajniki przysłów i wykłada ukryte znaczenie przypowieści".
Jeśli idzie o rabiniczny kanon Biblii hebrajskiej, to wypada zacząć od użycia
w nim terminu melitzah, który oznacza właśnie "metaforę, przenośnię", a występuje
tylko w dwóch, jakże znamiennych dla mojego wywodu miejscach:
Prz.1.5: "Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa
wskazówki,
6: Aby zrozumieć przypowieść (= maszal) i przenośnię (= melitzah), słowa
mędrców i ich zagadki (= chidoth)".
Hab. 2.5: Ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek (chodzi o Babilon
i jego władcę w sensie ogólnym), który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju.
Jest chciwy jak Szeol i nie nasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich
narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy.
6: Lecz wszystkie one z a n u c ą o nim pieśń szyderczą i uczynią go
przedmiotem przypowieści i przysłowia (dosł.: melitzah chidoth - "przenośnia
zagadek"), mówiąc: Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie
należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów! Jak długo to potrwa? (Oj! Już chyba
niedługo... A. W.).
Tu trzeba wiedzieć, że słowo melitzah pochodzi od Jitz, co znaczy: "mówić
nie wprost, szydzić, naśmiewać się". Stąd też wywodzi się mMlz - "tłumacz,
interpretator, pośrednik, orędownik, naśmiewca, błazen.
I rzeczywiście, czyż klasycyzm przykładem metaforyzacji nie jest czynność
"tłumacza" - mejjlz, który przenosi znaczenia słów innego języka, co często nie
jest jednoznacznym odwzorowaniem?
Oto co czytamy o melilz jako tłumaczeniu:
Rdz. 42.23: "Lecz oni (tj. bracia Józefa) nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo
tłumacz (melitz) pośredniczył między nimi".
Do tego dodajmy znów wypowiedź z mądrości Syracha:
Prolog, 15: "Prosi się więc was o życzliwość i uwagę przy czytaniu, a także o
pobłażliwość tam, gdzie, mimo usilnych starań o przekład poprawny,
20: nie udało się niektórych wrażeń oddać wiernie. Nie można bowiem
mówić o równorzędnym wyrażeniu tego, co czyta się w oryginale
hebrajskim, i tego, co zostało przełożone na inny język. Nie tylko więc to
dzieło, ale nawet samo Prawo i Prorocy,
25: i pozostałe Księgi wykazują niemałą różnicę, gdy się je czyta w
oryginale".
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Z kolei sens "pośrednika", "orędownika", czy też "rzecznika", występuje
dla melitz w księdze Hioba:
Jb. 33.23: "Jeśli potem oręduje za nim jakiś anioł, pośrednik jeden na tysiąc,
24: I zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem
zaś okup,
25: To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swej młodości".
Taki też sens melitz jako "rzecznika" występuje także u Izajasza (43.27) i
w 2Krn. (32.31). To drugie miejsce jest szczególnie ciekawe. Pisze się tam tak:
"Jednakże gdy byli u niego (Hiskiasza) rzecznicy książąt babilońskich, którzy
przysłali do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu (uzdrowienie
Hiskiasza, polegające chyba na cofnięciu biegu czasu, co sugeruje też cytat z
Jb. 33.25), jakie wydarzyło się w kraju, bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając
go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły (dosł. "daath kol bilebab "poznanie wszystkiego, co w sercu").
Z takiego tłumaczenia zdaje się wynikać, że Bóg wystawia na próbę
człowieka, aby uzyskać poznanie jego intencji. Brzmi to, można rzec zgoła
"antyteologicznie" i dlatego w Biblii Poznańskiej mamy tłumaczenie: "aby wyszły
na jaw wszystkie zamysły jego serca". A jednak w Biblii powtarza się uparcie, że
"Bóg testuje i bada nerki i serca ludzkie", co w oczywisty sposób kłóci się z
miejscami, w których mowa jest o jego wszechwiedzy.
Z pewnym wahaniem przechylam się tu ku bardziej kabalistycznej
interpretacji funkcjonowania Boga w stosunku do człowieka jako istoty podmiotowo
intencjonalnej, czyli mówiąc poprostu, wyposażonego w wolną wolę. Kiedy
używam tego tradycyjnego określenia, to mam na myśli zarówno klasyczną
s w o b o d ę wyboru celu i/albo s p o s o b u j e g o realizacji, jak i z d o l n o ś ć do
samoprzymuszenia się (znakomity termin profesora Andrzeja Grzegorczyka) do
jego realizacji, wbrew przeszkodom zewnętrznym, lub wewnętrznym, czyli
przeciwnie skierowanym motywacjom emocjonalnym, jeśli idzie o te drugie.
Wiadomo, że jest to drugi, obok upodmiotowanego umysłu, podstawowy atrybut
człowieczeństwa w małpoludzie, którym jest człowiek od początku swego
zaistnienia do dziś. Rzecz jasna, cel i sposób jego realizacji (= program) mogą
o d n o s i ć się d o r o z m a i t o ś c i p r z e p ł y w ó w s k o j a r z e n i o w y c h w e w n ę t r z u
psychomózgowym osobnika, lub, poprzez nie, dotyczyć jakichś przekształceń
środowiska zewnętrznego.
Otóż uważam, że aby taka wolność przysługiwała człowiekowi w czasie
zachodzącego w nim procesu decyzyjnego, to Bóg (Ten z atrybutami - sjaguna
brahman hinduizmu, sefirotyczny w Kabale) jakby się wycofuje, czyli dokonuje
tzimetzum - "samopowściągnięcia się", a więc jakby ofiary ze swej boskości w
z a k r e s i e a t r y b u t u , który by d e t e r m i n u j ą c o na c z ł o w i e k a w p ł y n ą ł . Do
samoprzymuszenia się zaś ku celowi dobremu dodaje ewentualnie jeszcze swą
łaskę (znów termin prawniczy, wolę - moc). Nie mogę się w tym miejscu
powstrzymać od antycypacji mojego dalszego wywodu na temat gematrii i nie
podać odrazu następujących równoważności:
enosz = 357 = tzimetzum (= 266) ha ( = 5) elohim (= 86),
oraz:
isz = 311 = elohim (= 86) ha (= 5) + 22Q, a 220
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to m.in. wartość takich słów, jak: rakh, sefof. tzanaf, nega, a znaczy to wszystko,
że "człowiek" (nazwany^oosz - "śmiertelnie chory", po wypędzeniu z raju) zawiera
"samopowściągnięcie się Boga", oraz "człowiek" (nazwany isz, gdy ze strony
życiowej Adama, Bóg "buduje" kobietę-iszah, nazwaną E w ą - c h a w w a h ) zawiera
"Boga, który jest delikatny, stoi na progu, zwija się, odwraca".
Tymczasem diabeł działa przez napędy emocyjne małpiej strony człowieka
- mówiąc językiem biblijnym - "przez pożądliwość ciała" (oczywiście, z Bożego
dopuszczenia). Jak podaje nowy katechizm Kościoła (s. 82-85), w Bogu
Wszechmogącym zawiera się tajemnica dopuszczenia zła. Istotnie:_sod. (= 70)
ha (= 5) raa (= 270) = 345 =_el (31) szaddaj (= 314), czyli właśnie "tajemnica zła"
zawiera się w "Bogu Wszechmogącym". Dość!!!
Wracając do melitz i jego "szyderczego" z kolei znaczenia, to występuje
ono w księdze Hioba:
16.20: "Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie (dosł.: "moimi naśmiewcami"),
ku Bogu spogląda we łzach moje oko".
Po uzyskaniu pierwszej orientacji tekstowej w użyciu słów melitzah i melitz,
która ujawniła w pierwszym rzędzie sens "zapośredniczenia czegoś w stosunku
do czegoś", należy się zastanowić, czy metaforyzacja biblijna odnosi się tylko do
skojarzeń obrazowych (u człowieka obrazy z m y s ł o w e , to p o s t r z e ż e n i a .
wyobrażenia, lub wizualizacje w stanach transowych), czy też sięga ona poziomu
konceptualizacji abstrakcyjnych. Odpowiadam: tak, sięga, i to na dwa sposoby;
tj. przez: numerologię symboliczną i, fakt, że hebrajski (i grecki) zapis alfabetyczny,
to zarazem zapis cyfrowy; wynika stąd nie tylko fonetyczny, ale i numeryczny
zapis słów i możliwość otrzymywania gematrycznych równoważności, przy ich
zestawieniu.
Tekst biblijny jest przeto wypełniony liczbami bezpośrednio wymienionymi,
albo pośrednio w zapisie werbalnym, o czym czytelnicy poprzednich tomów
"Frondy" zostali już poinformowani (nr 4/5). Można również zajrzeć do mojej nowej
książki pt.: "Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała" (Nomos, Kraków, 1996). W obu
przypadkach trzeba posłużyć się tabelą oznaczeń liter alfabetu hebrajskiego,
której nie będę już tutaj powtarzał.
Zanim jednak przejdę do kwestii metaforyzacji gematrycznej, to chciałbym
przedtem rzucić myśl, która może okazać się szokującą dla pewnych osób. Otóż
stwierdzam, że model matematyczny jakiegoś systemu empirycznego, którego
takie, czy inne własności zostały zmierzone, jest niczym innym jak właśnie
najbardziej a b s t r a k c y j n ą metaforą, w y r a ż o n ą w z n a k a c h s y m b o l i c z n y c h
matematyki.
Jest to metafora najbardziej precyzyjna z nam znanych i operacje na
modelu matematycznym, zgodnie z dedukcyjnymi regułami matematyki, mogą
umożliwić wykrycie dalszych własności zmierzonego obiektu, które na innej drodze
trudno byłoby ujawnić i ująć, a także, przy zmiennej czasu, predykcję zachowań
obiektu w założonych uwarunkowaniach. "Znaczenia" systemu empirycznego, to
wartości liczbowe różnych jego pomiarów. Model matematyczny zależności
między elementami jego struktury, polega przecież na analogii, o dziwo, zwykle
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głęboko sięgającej w naturę systemu. Czyżby świat w swej najgłębszej istocie
miał charakter matematyczny, który na zewnątrz przejawia się człowiekowi w
obrazach zmysłowych, powiązanych z określonymi emocjami?
Najlepiej znów sięgnąć do Biblii i zacytować z niej fragmenty tyczące się
tego zagadnienia. Oto one:
Syr. 1.1: "Wszystka mądrość od Pana pochodzi i jest z nim przez wieki.
2: Któż potrafi zliczyć morski piasek, krople deszczu i dni wieczności?
3: Któż potrafi objąć wyniosłość nieba, krańce ziemi i otchłań?
4: Mądrość przed wszystkim została stworzona (może lepiej: "zrodzona"?),
przezorna roztropność istnieje od wieków. Źródłem mądrości jest słowo
Boga na wysokości, a jej drogami są odwieczne przykazania.
6: Komuż został ujawniony korzeń mądrości, któż mógł poznać jej tajniki?
7: Komuż została ukazana nauka mądrości i któż zrozumiał bogactwo jej
dróg?
8: Tylko jeden jest mądry, trwogę budzący, zasiadający na swoim tronie
- tylko sam Pan.
9: On ją stworzył, przejrzał, policzył i rozpostarł nad wszystkimi dziełami,
10: nad każdym stworzeniem według swej hojności, a dał ją zwłaszcza
tym, którzy go miłują".
Mdr. 11.17: "Nie sprawiało bowiem trudności Twej wszechmocnej ręce, która
stworzyła cały świat z bezkształtnej materii...
20: ... Ty jednak uczyniłeś wszystko według miary, liczby i wagi.
2 1 : Albowiem Ty zawsze możesz okazać majestat Twej mocy i któż się
oprze sile Twojego ramienia?
22: Cały świat bowiem wobec Ciebie jest niby pył na wadze, niby kropla
porannej rosy, co spada na ziemię".
Zgoła pitagorejskie jest to podejście i dla porównania przywołam teraz
tekst Nikomachosa z Gerazy, neopitagorejczyka:
"Wszystko to, co Natura tak systematycznie urządziła we Wszechświecie,
jawi się w swoich częściach, jak i w całości jako określone przez Liczbę i w zgodzie
z liczbą uporządkowane, dzięki przewidywaniu i myśli Tego, który wszystko
stworzył. Wzór był ustalony jako wcześniejszy szkic, żeby zaplanować mogła
Liczba istniejąca od zawsze w umyśle Boga, Stworzyciela świata, liczba-idea,
pod każdym względem niematerialna, ale jednocześnie prawdziwa i wieczna
istota, tak że według Liczby, niczym według artystycznego planu, zostały
stworzone wszystkie rzeczy, czas i ruch, nieba i gwiazdy i bieg wszystkich rzeczy"
(cyt. za J. Hani: "Symbolika świątyni chrześcijańskiej". Znak, Kraków, 1994).
W słynnej Księdze Blasku - sefer ha zohar h i s z p a ń s k i e j Kabały
(uprzystępnionej nam ostatnio we fragmentach przez Ireneusza Kanię, wybitnego
tłumacza i komentatora dzieł dawnej spuścizny Orientu i Kabały), rzecz jest ujęta
nader konkretnie w postaci "przeglądu i oceny" 22 litero-cyfr alfabetu hebrajskiego
dokonanych przez Boga przed przystąpieniem do kreacji naszego świata. Rzecz
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zadziwiająca, bo przedstawiały się one Bogu w uszeregowaniu odwróconym (czyli
aihasz), co mnie nie dziwi, skoro początek tego świata zbiega się z końcem z
poprzedniego cyklu kosmicznego.
Znacznie obszerniejszy wywód na temat kreacyjno-sapiencjalnej roli "10"
Liczb odnoszących się do emanacyjnych atrybutów Boga jako Stwórcy-sefiroth
i połączony w system "Drzewa Liczb" jakby kanałami wyznaczonymi przez 22
litero-cyfry, przynosi Księga F o r m o w a n i a - s e f e r ha j e t z i r a h , j e d n o z
najwcześniejszych dzieł kabalistycznych. O Sefirotach pisze się także w Księdze
Jasności - s e f e r ha bahir, nieco późniejszej. Potem szerokim strumieniem rozlewa
się bogate piśmiennictwo z tej dziedziny, kulminując w kabale Izaaka Lurii.
Warto podkreślić, że Księga Formowania doczekała się ostatnio u nas
dwóch odrębnych wydań.
Pierwsza dziesiątka liczb ujęta jest w pitagoreizmie j a k o "Święta
Tekraktys", przy szczególnym podkreśleniu roli 5-tki, jako centrum, ale nie będę
się tym tutaj zajmował.
Nadeszła bowiem pora, aby określić pojęcie gematrii.
Gematriawięc, to badanie konsekwencji przeniesienia pola semantycznego słowa,
lub całego wyrażenia, w pole semantyczne innego słowa, lub wyrażenia, będącego
wynikiem (chodzi o przeniesienie) utożsamienia przez równość wybranych
wskaźników wartości numerycznej litero-cyfr zapisu słownego.
Jest to jedna z procedur hermeneutycznych stosowana w żydowskiej
egzegezie tekstów biblijnych, conajmniej od czasów późnej starożytności.
Najczęściej używanym wskaźnikiem jest tzw. wartość zewnętrzna słowa, czyli
prosta suma litero-cyfr jego zapisu. Przypominam czytelnikom "Frondy", że w
użyciu bywają też bardziej skomplikowane wskaźniki, takie jak wartość pełna,
ukryta, atbasz, ostateczna i inne.
W gematrii zachodzi niewątpliwie metaforyzacja, bo różnie zapisane słowa,
o różnym brzmieniu i znaczeniach, są ze s o b ą analogizowane przez w/w
gematryczną równoważność.
J e d n a k t r z e b a s o b i e n a l e ż y c i e z d a w a ć s p r a w ę z t e g o , że t a k a
metaforyzacja wymaga interpretacji, która powinna być kierowana założeniami
wstępnie przyjętego rozumienia doktryny Biblii, oraz jej kontekstami, w których
porównywane słowa występują.
Relacje interpretacyjne mogą być przy tym najróżniejsze: zawierania w
sobie, powodowania czegoś, czy odwrotnie, podlegania czemuś, odwzorowania
zwierciadlanego, synchronizacji itd. itd. Otrzymanie danej równoważności
g e m a t r y c z n e j j e s t f a k t e m i n t e r s u b i e k t y w n y m . ale w y b ó r w s k a ź n i k ó w
numerycznych zapisu słownego i, oczywiście, jej interpretacja, mają charakter
subiektywny.
Nawet jednak, jeśli ktoś uważa, że metaforyzacja gematryczną prowadzi
do czysto przypadkowych zbieżności, a więc, że mogą się pojawiać z równym
prawdopodobieństwem zarówno semantycznie i doktrynalnie sensowne, jak i
bezsensowne równoważności, to nie wyklucza to ewentualności, że mogły one
być wykorzystywane w redagowaniu, albo układaniu tekstów biblijnych, czy
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komentarzy do nich. Najbardziej zmiennym przykładem jest bezpośrednie
wskazanie na użycie gematrii w Apokalipsie św. Jana, przy okazji kwestii
deszyfracji imienia Bestii, oznaczonego liczbą 666.
Wypada zauważyć, że stosowanie gematrii jest zajęciem doktrynalnie
wysoce niebezpiecznym, ale trudno oprzeć się pokusie badania tą d r o g ą
potencjału semantycznego słów Biblii.
Franz Dornseif w swojej wielce naukowej rozprawie na temat zarysu
dziejów gematrii ("Das Alphabet in Mystik und Magie". Stoichea nr 7, LeipzigBerlin, 1925) podał, że do wyliczeń gematrii żydowskiej odnosił się termin
cheszebon. Był on w życiu w tym sensie w tradycji żydowskiej conajmniej
począwszy od 150 r.n.e., jak to widać u Rabbi Eliezera. Szczególnie bujnie
rozwijają się procedury gematrii w średniowiecznej Kabale. Rabbi Chamaj, pisząc
w swym dziele sefer ha ijjun ("Księga Kontemplacji") o interpretacji mistyki wizji
Tronu Bożego (maaseh merkabah), tak treściwie ujmuje możliwość ludzkiego
poznania Boga Kreacji: "Poznanie Go jest umożliwione za pomocą pięciu środków:
scalającego powrotu (tiggun), wypowiedzi (maamar), rekombinacji (tzeruf),
grupowania (mikhlal) i rachuby (cheszebon). Poznanie tych pięciu rzeczy jest
jedno w odgałęzieniach korzenia przemiany i narasta w przebiegu trzynastu
rodzajów przekształcenia (temurah)".
Nie m a m z a m i a r u z a j m o w a ć się w y j a ś n i a n i e m w s z y s t k i c h t y c h
skomplikowanych operacji żydowskiej hermeneutyki i przykładami ich zastosowań,
bo najzupełniej wystarczy, jeśli się skoncentruję nad najprostszym podejściem
gematrii, jako "rachuby słów" - cheszebon (8 + 300 + 2 + 6 + 50 = 366) ha (= 5)
debarim (4 + 2 + 200 + 10 + 40 = 256) = 627, co jest równoważne określeniu:
szinnui (300 + 50 + 5+ 10 = 366) ha (= 5) debarim (= 256) - "przemiana słów", i
to głównie przy użyciu wartości zewnętrznej.
Przyjrzyjmy się kluczowemu terminowi, którym jest tutaj cheszebon,
oznaczający dzisiaj "rachubę, obliczenie, rachunek i arytmetykę". W Biblii jego
pole sematyczne jest obszerniejsze, bo obejmuje jeszcze: "oszacowanie, właściwy
sąd, zamysł, plan", a odczytane jako chiszabon. oznacza: "taran (jako maszynę
oblężniczą)".
Wywodzi się od chaszab (8 + 300 + 2 = 310) - obliczać, rachować,
zamyślać, planować, szacować, brać pod uwagę, obmyślać".
Można przypuszczać, że pierwotnie chodziło o pracę "tkacza", skoro odczyt
choszeb go oznacza, odnosząc się zarazem do "technika", który to właśnie
"obmyśla" machinę oblężniczą (por. "Krn. 26.15), zaś cheszeb, to "pas" (tkaniny
do efodu arcykapłana). Nic w tym dziwnego, gdy tkacz musi najpierw zaplanować
i obmyśleć tkaninę z jej wzorami i barwami, a następnie wyliczać w trakcie jej
wykonywania udział poszczególnych nici itd. Ściśle pokrewne słowo o znaczeniu:
"myśl, plan, wymysł" - machaszabah (40 + 8 + 300 + 2 + 5) = 355 = szanah (300
+ 50 + 5) - "rok, zmieniać, powtarzać" = s£firah (60 + 80 + 10 + 200 + 5) - "liczba,
wyliczenie, sfera". Tu warto jeszcze raz podkreślić, że chodzi o uśredniony rok
355
księżycowy, wynoszący 355 dni (!), bo -rr~ = 29,5306 (tzn. miesiąc synodyczny),
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355
oraz - j - ^ — = 27,3217 (tzn. miesiąc syderyczny), z dokładnością do setnych części
dnia. Powtarzalność zmiany najlepiej odwzorowuje kolistość i ona też wchodzi w
355
rachubę w kole zodiakalnym. Dlatego: j y j - = p (z dokładnością do 0,0000002!),
przyczym wartość 113 ma słowo peleg (80 + 30 + 3) - "podział". O głębokim
sensie kabalistycznym terminu sefirah już była wzmianka powyżej.
Odnośnie udziału "tkacza" - choszeb w czynności chaszab w a r t o
przykładowo zanalizować gematrycznie arcyciekawy tekst z Psalmu 102,
pamiętając o tym, ż e j e d n ą z metafor biblijnych cielesności jest "odzienie", "szata"
itp. Przedtem chciałbym odnotować fakt, że pierwsze w Biblii wyrażenie, to: "W
początku" - Bereszith (2 + 200+ 1 + 300 + 10 + 400 = 913), interpretowane przez
kabalistów Zohar, jako bara-szith "stworzył sześć". Ja uważam, że tak samo (i
zarazem) można je odczytać jako "stworzył szatę", bo szilh, też to znaczy.
Świat ludzkiej percepcji rozpada się w sposób naturalny na "niebo i ziemię".
Istoty żywe je zaludniające, to "zastępy".
Dobrze, a teraz cytaty z Psalmu 102:
26: "Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich.
27: One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata (= hegsd: 2 + 3 +
4 = 9) się zjjżyja (tu: lehusz: 30 + 2 + 6 + 300 = 338), która się zmienia, one się
zmieniają".
Do tego można jeszcze dorzucić wypowiedź Izajasza:
51.6: "Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole!
Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata (=
heged),
a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać
wiecznie, a moja sprawiedliwość się ostanie".
Język h e b r a j s k i nie p o z o s t a w i a ż a d n e j w ą t p l i w o ś c i , że m e t a f o r ą
"ucieleśnienia" jest "ubranie się", albowiem czasownik "ucieleśniać" wyrażają naraz
dwa słowa: higeszim (od geszem - "ciało" u Daniela) i hjjebjsz (od lebjjsz "szata").
Tymczasem do pojęcia "świata", w różnych jego aspektach, prowadzą
trzy terminy: cheled (8 + 30 + 4 = 42, też: "okres życia"), ieJbel (400 + 2 + 30 =
432) w sensie "okręgu świata") i olam (70 + 6 + 30 + 40 = 146). To ostatnie,
zwykle jest tłumaczone jest jako "wiek", "wieczność", ale odpowiada przede
wszystkim pojęciu "eonu". Szczególnie pierwsze i trzecie z tych słów jak najmocniej
podkreślają podział na epoki, które przemijają. Permutacja liter cheled nachadal
(8 + 4 + 30 = 42) przynosi znaczenie "odstępować, zaprzestać, przestać, istnieć",
a dalej dla wartości 42 mamy: chadaL(4 + 8 + 30) - "bać się, powodować lęk",
hallahah (2 + 30 + 5 + 5) - "strach, troska", jafcal (10 + 2 + 30) - "strumień",
dalach (4 + 30 + 8) - "wzburzać (wodę)", lehaj2ah_(30 + 5 + 2 + 5) - "płomień",
heli (2 + 30 + 10) - "zniszczenie, pożarcie" i eloah (1 + 30 + 6 + 5) - "Bóg". Jest

388

FRONDA DOŻYNKI 1996

to praktycznie pełna lista słów z całej Biblii hebrajskiej o wartości zewnętrznej
42. Odniesione do "świata" jako cheJgd_przyniosły elementy znaczeniowe, które
znalazły się w znanej relacji Św. Piotra.
2 P.3.5: "Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia,
która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego.
6: Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
7: Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego Słowa, zachowane
są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
10: A Dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem
przeminą,a żywioły rozpalone, stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną".
Tak jak w skali światowej występuje wątek Potopu, podobnie jest ze
"zognieniem" świata. Wystarczy, jeśli powołam się tu na autorów greckich i
rzymskich, zoroastryzm, hinduizm, albo Meksyk przedhiszpański.
Oczywiście, szczegółowo jest o tym mowa w Apokalipsie św. Jana, gdzie
zapowiada się, że po katastrofie znów nadejdzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia,
czyli stanie się tak, jak to było po Potopie". A zapowiedziane jest to jeszcze (m.in.)
przez Izajasza:
65.17: "Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało
rzeczy
dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu".
Izajasz powtarza to jeszcze raz przy końcu swej księgi:
66.22: "Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę (lepiej: "uczynię"),
ostaną
się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze
imię".
Ten nowy świat będzie związany z kolei z Żywiołem Powietrza, jak to
wyraźnie stwierdza św. Paweł:
1 Tes.4.17: "Potem my, którzy pozostaniemy, razem z nimi (tj. "umarłymi w
Chrystusie") porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie
Pana, i tak zawsze będziemy z Panem".
Do czterodzielności er światowych (które o d p o w i a d a j ą porządkowi
żywiołów w inicjacji, a jego odwróceniu w kosmogonii) brakuje żywiołu Ziemi. Z
biblijnego punktu widzenia, widziałbym jego rolę w eonie pierwszym, tj. Ogrodu
Rozkoszy człowieka rodzajowego. Katastrofa polegałaby tu na wypędzeniu go
stamtąd i postawieniu na Wschodzie cherubinów i "wirującego miecza ognistego".
Czyżby chodziło o trzęsienia ziemi i wybuchy wulkaniczne? W każdym razie tego
rodzaju sugestię podsuwa gematria, ponieważ: kerubim = 272, bo tu pisane bez
waw) we (= 6) lahalh. (= 44) ha_(= 5)_cheieb. ( = 2 1 0 ) ha_(= 5) mithehapekheth (=
945) = 1487 = maszecheth (= 748) ha (= 5) rejidaih (= 684) adamah (= 50) =
izejem (= 160)JM£ (= 6) demuth (= 450) ha (= 5) raasz (570)_ha (= 5) areiz (=
291), co znaczy: "cherubiny i płomienisty miecz wirujący", to "zniszczenie,
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trzęsieniem ziemi", albo "obraz i podobieństwo trzęsienia ziemi". Tu warto
podkreślić, że zostały użyte dwa hebrajskie określenia dla trzęsienia ziemi i samej
ziemi.
W każdym razie, wtedy całość biblijnego ujęcia czterech eonów odpowiada
m.in. znakomicie erom meksykańskim, wyraziście przedstawionym na Kamiennym
Kalendarzu Azteckim i w narracjach kronikarskich. Początek i kierunek odczytu
zależą tutaj od podjętego tematu (kosmogonicznego, historiozoficznego, albo
inicjacyjnego). Co więcej Żywioł przypisany danej erze jest konsekwentnie
przyczynąjej katastroficznego końca. Wszystkie cztery Żywioły zawiera w sobie
burza z gradem. Ona to też stała się procesualnym symbolem w dawnych
inicjacjach, ze szczególnym wyróżnieniem pioruna, a doniosłą w tym rolę
odgrywało wielkie zwierzę kołowate. Kiedyś, przed laty, poświęciłem cały cykl
wykładów owym "elitom piorunowym" w Starym i Nowym Testamencie.
Niedawno całe swoje proseminarium w naszym Zakładzie poświęcił temu
tematowi mój współpracownik i przyjaciel - dr Mariusz Ziółkowski.
W tej chwili przyszło mi do głowy coś innego, a mianowicie, że biblijne
eony zgadzają się z następującym podziałem dziejów kultury ludzkiej w wymiarze
fazowym, ze względu na główną formę energii, czyli mówiąc po dawnemu, Żywiołu.
Eon "rajski" odpowiada wtedy paleolitowi w całości, którego energią była energia
życiowa biosferycznej Ziemi. Wszak dopiero po wypędzeniu z Edenu Adama,
zaczął on uprawiać "ziemię z której został wzięty" (Rdz.3.23). A dla rolnictwa i
hodowli, oraz organizacji pierwszych państwowości starożytnych (słusznie
nazwanych "hydraulicznymi") kapitalne znaczenie ma woda. I oto mielibyśmy
eon drugi. Potem przychodzi kolej na ogień, który, począwszy od dawnej
metalurgii, nabiera szczególnego znaczenia w rewolucji przemysłowej i trwa to
dziś, wraz z c a ł ą elektroniką. Z tym k o r e s p o n d u j ą z n a n e fale r o z w o j u
demograficznego ludzkości. A czemu będzie służył Żywioł Powietrza? Nie wiem,
bo narazie nasze maszyny latające napędzane są "ogniem". Co jeszcze jest
charakterystyczne w tym podziale? Otóż jest to skracanie się czasu w kolejnych
epokach. Za wyjątkiem zaroastryzmu o równym podziale mitycznego czasu 12000
lat na cztery okresy, reszta dawnych ujęć skraca czas (np. w hinduizmie w relacji
4:3:2:1). Ale dość o tym, gdyż trzeba powrócić do egzemplifikacji gematrycznych
metafory świata jako "szaty", określonej w Psalmie 102 raz to jako beged (= 9), a
drugim razem jako lebusz (= 338).
Konsekwentnie mamy więc: cheled = 42 = beged (= 9) be (= 2) e±(= 31),
czyli: "świat", to "szata na Bogu"; a dalej: beged (= 9) be (= 2) jhwh (= 26) = 37 =
ul (1 + 6 + 30), tzn.: "szata na jhwh", t o " ciało" (w sensie organizmu)". Pięknie! A
teraz wprowadźmy inny termin na "świat", j a k o i e h e l . Wtedy będzie:Jehel = 432
= cuazuth_(= 421) be_(= 2) beged (= 9), tj. "Okrąg świata", to "objawienie się
(uwidocznienie) w szacie".
A co się stanie, kiedy weźmie się pod uwagęJebusz, która się "zmienia" chalaf (= 118) ? W takim przypadku lebusz (= 338) ha (= 5)xhalai(= 118) = 461
= be (= 2) demuth (= 450) beged (= 9), co znaczy "szata, która się zmienia" jest
"na podobieństwo szaty (jako beged)".
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Innym terminem na ciało jest gul. Wówczas będzie: guf (= 89) w. e (= 6)
dam (= 44) ha (= 5) olam (= 146) elohim (= 86) = 4 6 1 , czyli, że "szacie, która się
zmienia" odpowiada "ciało i krew świata Bożego". Zabrzmiało to dość ryzykownie,
ale pójdźmy dalej tropem metafory cielesności świata, jako szaty na Bogu.
Wiadomo, Bóg jest jej "tkaczem" i dlatego: olam (= 146) ha (= 5) choszeb (= 310)
= 4 6 1 , tj. "świat tkacza", to "szata, która się zmienia". Ale Bóg jest również jej
"nosicielem", a nie tylko twórcą. Szata niewątpliwie osłania, ale też i jakoś
charakteryzuje kogoś w nią przyodzianego, szczególnie wtedy, gdy wiadomo, że
stanowi metaforę ciała (niedaleko stąd do "zasłon maji" w hinduizmie i
buddyzmie...). Czyż śmierci na krzyżu Chrystusa nie odpowiada "rozdarcie się
zasłony" przybytku w Liście do Hebrajczyków (10.20)?
Szata "zużywa się i niszczy", ale po odrzuceniu jej można ubrać się w
u t k a n ą na nowo. Jest w tym więc c y k l i c z n o ś ć . Skąd bierze się j e d n a k
zniszczalność szaty? Otóż, z samej jej natury j a k o z ł o ż o n e g o tworzywa
materialnego, które podlega procesom samowyrównawczym (starzenie się
materiału), oraz z faktu, że ją się nosi. Syrach mówi krótko:
14.17: "Każde cia]o_zużywa się jak szata, prawo zaś odwieczne mówi: musisz
umrzeć".
Podobnie wypowiada się Hiob, ale sięga głębiej w przyszłość:
13.28: "A moje życie rozpada się jak spróchniałe drzewo lub jak szata przeżarta
przez mole".
I dalej tak rozwija metaforę "drzewa":
14.7: "Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza a jego
pędy rosną dalej,
8: chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w
prochu,
9: to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża
sadzonka.
10: Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie
ducha, gdzie jest potem?
11: Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha,
12: "Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie.
nie ocuci się i nie obudzi ze swego snu.
13: Obyś mnie ukrył w Szeolu, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew,
wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie!
14: Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej
służby (jakiejż to służby? A. W.) będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.
15: Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem
swoich rąk".
Wolę nie komentować tych wypowiedzi Hioba na tle innych, podobnych
tekstów biblijnych, żeby się zanadto nie narazić...
Chciałbym tylko dodać, że typową metaforą dla ciała jest również budowla
(od chatki glinianej po świątynię). Wtedy Bóg występuje w roli architekta (znów,
lepiej zamilknąć...), który jak tkacz - "planuje i oblicza" - chaszab.
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Powróćmy więc do rzeczownikowego ujęcia tego pojęcia jako cheszebon
(= 366), mając w pamięci wcześniej wymienione jego znaczenia.
Najpierw zostanie z i l u s t r o w a n a j e g o n a s t ę p u j ą c a r ó w n o w a ż n o ś ć
gematryczna: cheszebon = 366 = szem (= 340) jhwh (= 26) = sefar (= 340) jhwh
(= 26), co oznacza, że "rachuba" dotyczy "Imienia Pańskiego", oraz "Liczby Pana".
Jest to zgodne ze znanym faktem skomplikowanej obróbki gematrycznej, której
zostało poddane w Kabale "Imię Pańskie", określane również poprostu jako ha
szem = 345, co przynosi wartość imienia Mojżesza - moszeh (40 + 300 + 5) i
"Boga Wszechmogącego" - ej (= 31) szaddaj (= 314). To ostatnie jest właśnie
imieniem "Boga Ojców", do którego nawiązał Pan, przemawiając do Mojżesza z
gorejącego krzewu.
A oto co pisze Malachiasz:
3.16: "Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał
to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa (sefer (= 340) zikkaron (=
283) = 623 = ruach (= 214) ha (= 5) gadasz (= 404) - "Duch Święty") dla tych
którzy boją się Pana i czczą (dosł.: lechoszebe - "dla liczących") Jego imię".
Tutaj warto powtórzyć znane już czytelnikom "Frondy" zależności dla
wartości 340 - szem = sefar = safar = sefer = sipper, czyli równoważności między
słowami: "imię, nazwa", "liczba", "liczyć", "księga", "liczyć, opowiadać", a ponadto
340 = tzelem (= 160) ha (= 5) melitzah (= 175) - "obraz w przenośni", z tym, ze
tzelem może być zastąpione przez_elz - "drzewo", bo też ma ono wartość 160.
Obecnie przejdę do wskazania wszystkich kontekstów biblijnych, w których
wystąpił termin cheszebon w swych różnych, choć pokrewnych sobie znaczeniach:
Ek.7.25: "Gdy zwróciłem swoją uwagę na poznanie, badanie i szukanie mądrości
i właściwego sądu (= cheszebon), aby poznać, że bezbożność jest głupotą,
a głupota szaleństwem.
27: Zważ! To odkryłem, mówi Kaznodzieja, badając jedno po drugim (dosł.:
"jeden ku jednemu"), aby dojść do właściwego sądu (= li-metzo cheszebon
- "aby wyszedł rachunek" i tak jest lepiej, bo zaraz potem pisze się, że
"w tysiącu ludzi znalazłem jednego człowieka")".
9.10: "Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej
możności, bo w Szeolu, do którego idziesz, nie ma ani działania, ani
zamysłu (= cheszebon). ani poznania, ani mądrości".
W Septuagincie cheszebon tłumaczone jest jakojłsfifoa (yhfos) w sensie
"wyliczenia". Tymczasemjjsefos w starogreckim (wg. w/w słownika Z. Ambrowicz)
znaczy jeszcze: "kamyk do liczenia, wróżenia, głosowania, albo do mozaiki,
drogocenny kamień, klejnot, liczba, cyfra, znaczenie, wpływ, sąd, wyrok, uchwała",
zaś czasownik psefiza - "liczyć, rachować, obliczać, rozstrzygać głosowaniem,
wyrokować".
Z jakąż niezwykłą przeto konsekwencją występuje użycie terminu psefos
w III zborze Apokalipsy - Pergamos:
Obj.2.17: "Kto ma uszy niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy
dam nieco z manny ukrytej i kamyk (= psefos) dam mu biały (albo też:
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"jaśniejący, błyszczący"), a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego
nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje (po hebrajsku byłoby: ha
megabbel".
A cóż dopiero powiedzieć o użyciu psefizo (= chaszab) w najbardziej
znamiennym miejscu dla rozważanej tu kwestii metaforyzacji gematrycznej:
Obj.13.18: "Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy (= psefizo)
liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczbą jego jest
sześćset sześćdziesiąt sześć".
Zainteresowanego tym czytelnika odsyłam do mego artykułu na ten temat
("666: Liczba imienia Bestii". Nomos 10, Kraków, 1995).
Nadeszła już pora, by powrócić do określenia gematrii jako cheszebon (=
366)_ha (= 5) debarim (= 256) = 627, czyli jako "rachuby słów". Otóż jest rzeczą
zadziwiającą, że wartość 627 mają następujące wyrażenia: szinnui (= 366) ha (=
5) debarim ( = 256) demuth (= 450)_he_ (= 2) melitzah (= 175) = miderasz (= 544)
ha.(= 5)megillah (= 78) = binath (= 467) chokhamath (=468) ha (=5) dam (=146)
ha (=5) bjj (= 3) = immanuel (= 197) też: ej_(= 31) ha (=5)JzeJem (=160) elejon
166) he (= 2) chidoth (= 428) = o m e r ( = 241)jeszjja (= 386) = daath (= 474) ha
(= 5)p£sah (= 148) =nachalath (= 488)be (= 2) gabbalah (= 137). Rachuba słów
skupia więc w sobie następujące sensy: "przemiana słów", "podobieństwo przez
metaforę", "wyjaśnienie zwoju (księgi)", "rozumienie obrazu", "mądrość świata,
który nadejdzie" (charakterystyczny zwrot u św. Pawła, w Talmudzie i Kabale),
"Bóg z nami Qedno z imion Mesjasza, odpowiadające "Bogu Najwyższemu") w
zagadkach, "Mowa Jezusa", "poznanie Paschy (tj. "przejścia") i "dziedzictwo przez
Kabałę".
Powie ktoś: Dobrał sobie Pan idealnie pasujące swą semantyką wyrażenia
spośród ogromnej liczby innych możliwości.
Ależ to czysta nieprawda - odpowiem na to, ponieważ nie mam komputera,
a nawet gdyby mi ktoś policzył wszystkie możliwe kombinacje słów, dające zwroty
o w a r t o ś c i 6 2 7 , to m o ż n a b y z w a r i o w a ć od s a m e g o ich s c z y t y w a n i a z
k i l o m e t r o w e g o w y d r u k u . To, czym d y s p o n u j ę , to tylko rodzaj s ł o w n i k a
g e m a t r y c z n e g o , o p a r t e g o o wartości z e w n ę t r z n e słów o prostej f o r m i e
gramatycznej, wziętych z całej Biblii hebrajskiej, zgodnie z konkordancją G.L.
Lisowsky'ego. Zrobiłem go sobie przed laty i uzupełniam go stale wartościami
charakterystycznych wyrażeń biblijnych, i tyle! Rzecz w tym, że moje postępowanie
nie polega na intencjonalnym wyborze spośród wszystkich możliwości, lecz na
stawianiu pytania. Np. wiedząc, że Jezus posługiwał się notorycznie metaforyzacja
w swoich przemówieniach, wstawiam w 627 wartość jego imienia, tj. jeszua =
386 i odejmując ją od 627, dostaję 2 4 1 , a to jest z kolei wartość omer - "słowa,
mowy". Z kolei 386 równa się też laszon (30+300+6+50) - "mowa, język", której
Jezus był przecież "ucieleśnieniem".
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W porządku - powie mój krytyk - przyjął Pan najprostszą metodę
postępowania, ale pod 241 np. mogą kryć się jeszcze inne słowa biblijne o sensie
przedmiotowym! Owszem, oto ich lista: immer (ar.) - "baranek", mare (ar.) "pan", "metzuggah - "udręka", mutzagah - "rura (w sensie przewodu u Za.4.2)" i
charegol - "szarańcza" Qeden z jej rodzajów).
No cóż, tylko "szarańcza" nie bardzo tu pasuje, choć jako symbol mnogości
czegoś (co zjada i samo jest zjadane) dałaby się jakoś zinterpretować. Dlaczego
podkreśliłem w nawiasie to "jedzenie"? Otóż dlatego, że w Biblii prorok "zjada"
(tzn. asymiluje) zwój księgi (por.Ez.2.8-10; 3.1-3; Obj. 10.10-11). Gematrycznie
sprawa się od razu wyjaśnia, gdyż: 78 = megillah = lacham = lechem = ugah =
chelem, czyli "zwój", "zjada", "chleb", "placek", "wizja senna", to równoważności.
Na dokładkę powiem, że szarańczę jadano w miodzie (czynił to np. wielki prorok
esseński - św. Jan Chrzciciel), a w wyżej cytowanych tekstach z Ezechiela i
Apokalipsy, tak właśnie smakuje "jedzony" zwój.
W związku z tą dyskusją, jeszcze jedno ćwiczenie. Terminem hebrajskim
dla "liczydła" jest cheszebonijah (= 381). Cóż się stanie, kiedy wartość 241 dla
omer wstawimy do 627 wraz z rodzajnikiem określającym_ha (= 5), czego nie
wolno było robić przy imieniu jeszua? Otóż dostaniemy wtedy: cheszebon ha
debarim = 627 = omer (= 241) ha (= 5) cheszebonijah (= 381), tj. że "rachuba
słów", to "mowa liczydła"! Przy okazji dodam, że w nowohebrajskim "komputer"
nazywa się mechaszben (= 400). Ciekawą jest rzeczą, że w obu przypadkach
tych urządzeń liczących, ich w a r t o ś c i z e w n ę t r z n e p r z y n o s z ą : 381 dla
cheszebonijah =aszaf (mag, czarodziej"), a 400 dla mechaszben = kaszaf (także:
"mag, czarodziej").
To jak ostatecznie będzie z wartością 175 dla melitzah - "metafory,
przenośni"? Podaję pełną listę słów, które trzeba oczywiście zinterpretować w
relacji do funkcjonalności "przenośni": ananah - "obłok, chmura", onenah "wróżka, czarodziejka", Izipjiah- "okrywa, pokrywa",Jzofeh- "wypatruje", patzah
-"uwalnia, wyswobadza", tzafah - "wypływ", migeleh - "palenisko" i... makhpelah
- "podwójnie zwinięta, spiralizująca" (nazwa jaskini jako miejsca pochówku, w
której zmarli Sarah i Abraham "dołączyli do ludu swego"; chyba coś jest w tym
bardzo znajomego...).
Czytając ten zestaw słów, od razu przyszła mi do głowy Pytia siedząca na
"kamieniu pępkowym" przed trójnogiem z oparami odurzających ziół, której
metafory wpływały na życie polityczne Grecji przez całe wieki...
A co się stanie, kiedy uwzględnimy pojęcie "zła" - raa (200 + 70 = 270) i imię
własne Szatana (= "Przeciwnik") jako "cherubina Samaela", przywódcy tzw.
"lewych emanacji" Drzewa Sefirotów. Jest tak, bo salhan (300 + 9 + 50) = 359 =
samael (131 )kemb. (= 228), zaś imię Samael znaczy "Trucizna (albo "Zaślepienie")
Boga". "Drzewo Sefirotów (w pierwszym znaczeniu po prostu "Drzewo Liczb")
nazywa się ilan (= 91)_ha (= 5) sefiroth (= 756) = 852, i dlatego: samael (=131)
ha (= 5) semol (= 371)_ei (= 31) szaddaj (= 314) = 852, czyli, Drzewo Sefirotów
zawiera "Samaela po lewicy Boga Wszechmogącego". W Biblii hebrajskiej będą
się do niego odnosić określenia: mach raah meeth jhwh. ruach elohim raah, albo
tylko ha ruach, zaś w chrześcijańskiej części dojdzie jeszcze elohim ha olam
(gdy przetłumaczyć na hebrajski znaczą one "Duch Zła od jhwh","Duch Boży
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Zła", "Duch Zła", "Ten Duch" i... "Bóg Tego Eonu". Nie będę teraz wgłębiał się w
postać Samaela, ale poleciłbym czytelnikowi zajrzenie do I Sm. 16.14-23, 18.10;
2Krn.18.18-21; Sdz.9.23. Nie są one zbyt dokładnie t ł u m a c z o n e , co jest
zrozumiałe, a całkowicie eufemistyczny jest przekład z księgi Sędziów:
9.23: "Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem...", a powinno być " i
wysłał Bóg (= elohim) Ducha Zła (= mach raah) pomiędzy Abimelecha i
panów Sychem..."
We wszystkim, co stworzone trzeba uwzględniać ambiwalencję. Czy
trzeba? Trzeba, bo tak zostało napisane:
Syr.33.14: "Złu jest przeciwstawione dobro, życiu jest przeciwstawiona śmierć,
człowiekowi dobremu jest przeciwstawiony zły, światłości jest
przeciwstawiona ciemność.
15: Przyjrzyj się uważnie każdemu z dzieł Bożych, wszystkie ułożone są
parami, jedno ma związek z drugim".
Tę dialektykę pięknie uzupełnia wypowiedź Kaznodziei:
Ekl.3.1: "Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę
(wolałbym: "dla wszystkiego wyznaczony czas i czas dla każdej rzeczy
pod niebem").
2: Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania
tego,
co zasadzone".
Tu muszę przerwać, bo warto podkreślić o ile lepsze od syrachowego jest
ujęcie Kaznodziei przeciwieństwa śmierci w stosunku do narodzin, a nie życia,
jak się to zresztą zwykle czyni. Tak naprawdę, to życie jest przecież wypadkową
"narodzin" i "śmierci", ponieważ u t k a n k o w c a polega o n o , na p o z i o m i e
metabolizmu, na nieustannym niszczeniu substancji i procesach roboczych, które
je na nowo tworzą, a na poziomie komórkowym, na obumieraniu komórek i
zastępowaniu ich przez nowe (wyjątek stanowi pewna grupa komórek nerwowych).
Sam rozwój osobniczy, to genetycznie zaprogramowana śmierć komórek
określonego rodzaju, które zastępowane są komórkami o innym, dostosowanym
do danej fazy ontogenezy charakterze. Po osiągnięciu szczytu rozwojowego w
wieku dojrzałym, procesy rozpadowe zaczynają przeważać, aż wreszcie następuje
w normalnych warunkach katastroficzny proces śmierci osobniczej. Ale, podobnie
katastroficznie (tj. z gwałtownym przyspieszeniem) przebiega proces rozbudowy
zarodka od jego poczęcia. Z kolei, życie populacji polega na różnicowej płodności
i takiejż wymieralności osobników o odmiennym wyposażeniu genetycznym,
zaś życie e k o s y s t e m u , to b i o r e p r o d u k c j a i ł a ń c u c h y p o k a r m o w e w ś r ó d
różnogatunkowych organizmów. A wreszcie, życie biosfery w całości, to tworzenie
się i wymieranie gatunków.
Oczywiście pojęcie życia na tak różnych poziomach systemowych powinno
być rozumiane w sensie analogicznym, ale taka metaforyzacja jest dostatecznie
głęboka...
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Dialektyczna dwoistość "tego świata" zaczyna się zresztą już od jego
kreacji, bo pierwszą literą w Biblii jest "duże" Beth o wartości numerycznej "2" w
wyrażeniu Bereszith (2 + 200 + 1 + 300 + 10 + 400 = 913) - "W początku" , a
"stworzył" (w sensie: "z niczego"), to bara (2 + 200 + 1 = 203). Następnie, Świat
rozwija się w kolejnych sześciu e t a p a c h w postaci par p r z e c i w i e ń s t w ,
zwieńczonych człowiekiem jako "mężczyzną i niewiastą".
Każdy, kto orientuje się w fizyce, to wie jak głęboko sięga komplementarna
dualność w materię elementarną.
Po tym przydługim, "scjentystycznym midraszu" wracam do kwestii "złej"
strony "rachuby słów" - cheszebon ha debarim (= 627). Tak więc, 627 = raa (=
270) be(= 2) sefirah(= 355) = maiekhuth (= 496) samael (= 131), eo znaczy: "zło
w wyliczeniu" ("liczbie", "przy sefirze"), to "królestwo Samaela".
Nie mogę się powstrzymać, żeby nie wymienić tutaj reszty słów dla 496.
Będą to: tzorer (90 + 6 + 200 + 200) - "przeciwnik", kelimmuth (20 + 30 + 40 + 6
+ 400) - "hańba, wstyd", sziggutz (300 + 100 + 6 + 90) - "obrzydliwość, zgroza",
tzeror (90 + 200 + 6 + 200) - "woreczek", tzuih (90 + 6 + 400) - "zapalać, palić",
liwejathan (30 + 6 + 10 + 400 + 50) - "Lewiatan" (= "To, co skupia się w zwojach"
- "kręty smok"), thummim (400 + 6 + 40 + 10 + 40)-"Spełnienia" (nazwa ostatniego
elementu wyroczni Pańskiej), mikheluth (40 + 20 + 30 + 6 + 400) - "doskonałość"
(chodzi o najwyższą próbę złota w świątyni - 2Krn.4.21). Warto odnotować, że
Lewiatan znalazł swe ponure odwzorowanie w słynnym dziele Tomasza Hobbes'a,
które nosi tytuł: "Lewiatan, czyli Materia, Forma i Władza Państwa Kościelnego i
Świeckiego" (P.W.N., 1954).
Oczywiście Lewiatan znajdzie właściwe miejsce w moich dalszych
wywodach...
Ale, co robi w tym wszystkim tzeroi - "woreczek"? Termin ten występuje
w księdze Hioba w następującym "lewiatanowym" kontekście:
Jb.14.16: "Lecz teraz liczysz (a jakżelA.W.) moje kroki, pilnujesz mojego grzechu.
17; Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, z moja wina
powleczona barwą".
Ostatnia księga kanonu chrześcijańskiego, która sporo mówi o "złach"
końca czasów, to "Objawienie", po hebrajsku: hithegaluth (= 844). Z jednej strony,
wartość 844 ma tylko jedno słowo w całej Biblii, tj. tocheleth - "nadzieja", a z
drugiej zwrot: jam (= 56) be (= 2) eth (= 470) awon (= 126) qelz_(= 190) - "dzień
w czasie, gdy wina dojdzie do swego kresu" (Ez.21.30,34).
Wszakże, ogólnie biorąc, 844 = imerath (= 641)jhw]i (= 26)be(= 2) melilzah
(= 175) = 627 + ha(= 5)roeh(= 212), tzn.: "Słowo Pana w metaforze" i wszystko,
co już wiemy o 627 "proroka" (roeh, obok nabi, to drugie jego określenie).
Zaiste przedziwne są te zgodności...
A propos przypadkowych zbieżności numerycznych to po opublikowaniu
mojego artykułu na temat gematrii 666 jako liczby imienia Bestii i zainteresowania
jakie zaczął wzbudzać, otrzymałem rachunek z Zakładu Telekomunikacji za
telefon, który niniejszym załączam.
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Fakt ten przypomniał mi historię o wybitnym fizyku, Wolfgangu Paulim,
przyjacielu C G . Junga i rzeczniku jego "prawa synchroniczności". Przeczytałem
ją w ostatnio u nas opublikowanej, dowcipnej książce L. Ledermana i D. Teresi
("Boska cząstka", Warszawa, 1996) przez Prószyńskiego (i S-ka), nieocenionego
wydawcę "Świata Nauki". Pozwalam sobie zacytować ten fragment w całości (s.
49-50): "W rzeczy samej był to pomysł Feynmana, aby fizycy wywieszali w swych
domach i pracowniach znak, który przypomniałby im o tym, jak mało jeszcze
wiedzą. Treścią tego znaku miało być właśnie "137". Sto trzydzieści siedem jest
odwrotnością liczby, zwanej stałą struktury subtelnej. Ma ona związek z
prawdopodobieństwem emisji lub absorpcji fotonu przez elektron. Liczbę tę
oznacza się także literą a i można ją otrzymać dzieląc kwadrat ładunku elektronu
przez prędkość światła pomnożoną przez stałą Plancka. Cały powyższy słowotok
znaczy tyle, że ta jedna liczba - 137 - łączy w sobie elektromagnetyzm (ładunek
elektronu), teorię względności (prędkość światła) i mechanikę kwantową (stałą
Plancka). Czulibyśmy się nieco pewniej, gdyby związek między tymi ważnymi
wielkościami liczbowymi wynosił jeden lub trzy, albo jakąś wielokrotność liczby
p. Ale 137?
Najbardziej niezwykły aspekt tej tajemniczej liczby polega na tym, że jest
ona bezwymiarową. Większość liczb występuje w towarzystwie jakichś jednostek.
Prędkość światła wynosi 300000 km/s, Abraham Lincoln miał 195 cm wzrostu.
Jednak okazuje się, że w trakcie obliczeń prowadzących do otrzymania a wszystkie
jednostki redukują się. Wychodzi samo 1/137. Ta naga liczba pojawia się to tu, to
tam. Innymi słowy, zarówno uczeni z Marsa, jak i z czternastej planety Syriusza,
używając dowolnych jednostek, jakie mogliby przyjąć dla oznaczenia ładunku
elektronu, prędkości światła i swojej wersji stałej Plancka, także otrzymają
poprostu 137.
Fizycy głowią się nad znaczeniem 137 od pięćdziesięciu lat. Wiener
Heisenberg stwierdził kiedyś, że gdy wreszcie uda się wyjaśnić zagadkę 137,
wszystkie pozostałe problemy mechaniki kwantowej będą rozwiązane. Swoim
studentom zawsze radzę, aby sporządzili tablicę z liczbą 137 i trzymali ją wysoko
w ruchliwym miejscu, jeśli kiedykolwiek wpadną w kłopoty w obcym mieście,
gdziekolwiek w świecie. Na pewno jakiś fizyk dojrzy ich w tłumie, zrozumie, że są
w tarapatach, i pospieszy im z pomocą. (O ile wiem, nikt tego jeszcze nie próbował,
lecz jestem przekonany, że powinno zadziałać).
Jedna ze wspaniałych, lecz nie potwierdzonych anegdot podkreśla
znaczenie 137, ukazując jednocześnie arogancję teoretyków. Otóż Wolfgang
Pauli, słynny austriacki uczony, z pochodzenia Szwajcar, poszedł do nieba i w
nagrodę za zasługi dla fizyki został uhonorowany audiencją u Bogini, która rzekła:
"Możesz zadać jedno pytanie. Co chciałbyś wiedzieć?" Pauli z miejsca zadał
pytanie dotyczące problemu, nad którym pracował na próżno przez ostatnich
dziesięć lat życia: "Dlaczego a równa się 1/137?" Bogini uśmiechnęła się, wzięła
kawałek kredy i zaczęła pisać na tablicy równania. Po paru minutach odwróciła
się do Pauliego, który machnął ręką i stwierdził: Pas ist falsch! (Bzdura!).
Jest też i prawdziwa, w pełni sprawdzalna historia, która wydarzyła się tu,
na Ziemi. Myśl o liczbie 137 rzeczywiście nie dawała Pauliemu spokoju; spędził
niezliczone godziny rozważając jej znaczenie. Prześladowała go do samego
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końca. Gdy asystent odwiedził Pauliego w szpitalu tuż przed operacją, po której
wkrótce zmarł, uczony zwrócił uwagę na numer pokoju szpitalnego. Pokój miał
numer 137."
Nie pozostaje mi w tej chwili nic innego do zrobienia jak postawienie kwestii
jungowskiej "synchroniczności". Gematrycznie rzecz się może mieć np. tak: ofen
(= 137)_ha (= 5) szemittoth (= 755) = tizemoneth (400 + 7 + 40 + 50 + 400) = 897
= migeroth (= 746) ha (= 5) olam (= 146) = mazzaroth (= 653) ha (= 5) gorał
(=239) = mofeth ( 526)jhwJl (= 26) e l ( = 31) szaddaj (=314), czyli, że: "Właściwy
czas (mogłoby być i ofan - "Koło", które j e s t przy m e r k a b i e ) o k r e s ó w
sabatycznych", to "synchroniczność", odpowiadająca "przypadkom, wydarzeniom
tego świata", a więc "losowi konstelacji gwiezdnych", a wszystko to, to "znak
Jhwh Boga Wszechmogącego".
Zabawne, nieprawdaż? A to szczególnie dlatego, że Jung swoje "prawo
synchroniczności" odnosił przede wszystkim do astrologii...
Inne z możliwych słów o wartości 137, to gabbalah (100 + 2 + 30 + 5),
które było już powyżej wymienione, a znaczy ono: "otrzymanie, przejmowanie,
Kabała". A ponadto: iotah (400 + 6 + 200 + 5) = 6 1 1 = daath (4 + 70 + 400) 137
- " T o r a , nauka, nauczanie", to: "poznanie 137"!!!
A co przyniesie określenie "tajemnica 137", czyli sod (= 70) ha (= 5) +
137 = 212?
Niech wyjściową odpowiedzią będzie ha (= 5)_en (1 + 1 0 + 50) so_L(60 +
6 + 80) - "Ten Bezkres".
W następnej części zajmę się więc Otchłanią i Czasem...
Andrzej

Wierciński

1. Niekiedy w wypowiedziach jego przedstawicieli trafiają się ujęcia głębsze. Na dowód
przytoczę słowa C. Baumgartnera (SJ) z jego pracy, pomieszczonej w książce pt.:
"Tajemnica Chrystusa" (Ks. Sw. Wojciecha, Poznań, 1969): "Takie sformułowanie, jak
np. "nowe stworzenie" i in. zawierąjąten sam ontologiczny realizm jeszcze wyraźniejszy,
jak się zdaje, w nauce św. Jana o życiu przekazywanym przez zrodzenie lub narodzenie
ex Deo (J. 3.5). Nie ulega wątpliwości, że chrześcijanin nie jest współistotny Ojcu:
"Udzielił im mocy, aby się stali dziećmi Bożymi (1.12). W tym znaczeniu synostwo jest
tylko z przybrania, nie jest to jednak zwykłe usynowienie, jak w stosunkach między
ludźmi (J. 3.1 itd.). Zrodzenie ex Deo udziela wewnętrznej i trwałej zasady życia Bożego.
Z tego wynika, że św. Jan i św. Paweł uważają nas za dzieci Boże, za synów zrodzonych
w tajemnicy porządku ontologicznego" (s. 432).
2. W cytacjach biblijnych posługuję się najczęściej najłatwiej dostępnym wydaniem
nowego przekładu Brytyjskiego I Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (Warszawa,
1982), albo "Biblią Poznańską" w przypadku tekstów nieobjętych tąpierwszą. Niekiedy
wolę własne tłumaczenie. Wszystkie podkreślenia pochodzą ode mnie.
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POCZTA

PROSIMY O KONTAKT:
Artura Bojszę oraz autora wierszy rozpoczynających się od słów: "okna mojego
pokoju wychodzą na cmentarz".

KONKURS
31 lipca minął termin nadsyłania prac na konkurs poetycki im.x. Józefa Baki oraz
konkurs prozatorski. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Wyniki konkursu,
rozstrzygniętego jesienią br., zostaną ogłoszone na łamach pism kulturalnych
oraz prasy codziennej, natomiast szersze omówienie - w najbliższej "Frondzie".

LIST
Piaseczno, dnia 30 marca 1996 r.
Szanowni Państwo,
w ostatnim numerze pisma FRONDA wydrukowano teksty budzące moje
zaskoczenie. Po ciekawych wypowiedziach o mesjanizmie, znalazłem rozmowę
ze zwolennikiem onanizmu i pseudoobiektywne teksty o pederastach (53 strony
druku w piśmie liczącym 380 stron). Przeczytałem też napisaną przez Jana Wróbla
recenzję książki Kazimierza Michała Ujazdowskiego, "Prawica dla wszystkich".
Autor recenzji ostro skrytykował polityków prawicy i potraktował mnie obraźliwie.
Szanowni Państwo,
chyba szkoda miejsca na drukowanie tekstów o dewiantach. I zapewne nie warto
się nad tym zastanawiać. Warto jednak rozważyć tekst pana Wróbla. Dotyka on
nie tylko ważnego problemu zjednoczenia formacji prawicowej, ale także stosunku
opozycji do państwa polskiego. Pan Wróbel potępił mnie za gotowość objęcia
stanowiska ministra Obrony Narodowej w rządzie premiera Pawlaka. Według
niego był to dowód serwilizmu i chęci załatwienia sobie synekury rządowej. Nazwał
mnie "opozycjonistą pełną gębą", który został swoim rekordzistą serwilizmu wśród
"prawicowych tuzów bez charakteru". Pan Wróbel uważa, że skoro szefem rządu
RP był prezes PSL, to polityk prawicowy powinien był odrzucić możliwość objęcia
MON i tym samym wpływania na politykę obronną państwa. Stosując takie kryteria
trzeba by przyjąć, że formacja polityczna traci państwo wraz z przegranymi
wyborami. Ludzie tej formacji, pozostający w aparacie władzy państwowej, to
godni potępienia i pogardy kolaboranci bez zasad moralnych. I dalej, skoro po
wyborach 1993 r. w Sejmie RP większość zdobyła koalicja PSL-SLD, to politycy
formacji prawicowych, np. prezesi NIK Lech Kaczyński, SN Adam Strzembosz i
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NBP Gronkiewicz-Waltz, powinni byli natychmiast podać się do dymisji. Skoro
ministrem pracy został Leszek Miller z SdRP, to ani chwili dłużej w ministerstwie
nie powinna była przebywać wiceminister Grażyna Andrzejewka-Sroczyńska,
członkini ZChN. Podobnie powinien postąpić I zastępca prokuratora generalnego
Stanisław Iwanicki przy ministrze sprawiedliwości Włodzimierzu Cimoszewiczu i
wiceminister Maria Lubera z ZChN w CUP kierowanym przez PSL-owca Mirosława
Pietrewicza.
Panu Wróblowi opozycyjność przesłania państwo polskie. Nie rozumie, że ponad
podziałami politycznymi i sprzecznymi interesami grupowymi znajduje się jeden,
wspólny interes narodowy. Istnieje racja stanu państwa polskiego. Ten wzgląd
wpłynął na moją decyzję, gdy zaoferowano mi stanowisko szefa MON. SLD też
miał wówczas swego kandydata. Był nim Longin Pastusiak. Prezydent Wałęsa
nie chciał postkomunisty w MON i powstała szansa, że premier Pawlak będzie
musiał skorzystać z mojej osoby. Ostry protest SLD wystraszył premiera i zamiar
się nie udał.
Należę do tego pokolenia, które odzyskało dla Polski wolność. Myślę, że tej zasługi
nikt nam nie może odebrać. Może warto czasem pamiętać, dzięki komu ludzie
bezkompromisowi, tacy jak pan Wróbel, mogą dziś legalnie głosić swoje poglądy.
Jednak nie chodzi tylko o odrobinę szacunku. Czas najwyższy, aby pokolenie
prawicowych trzydziestolatków dokonało tego, czego być może już nie potrafią
ich starsi koledzy. Czas więc zmienić "tuzów bez charakteru" na młodych
przywódców z charakterem, należy stworzyć wyrazisty program, zbudować
prawicową tożsamość, zjednoczyć prawicę w wielki ruch, wygrać wybory - to
piękne zadanie. Myślę, że odrobinę łatwiejsze od pokonania systemu totalitarnego.
Panie Wróbel, panowie, do dzieła!

dr nauk wojskowych
ppor. rez. WP
"opozycjonista pełną gębą"
Romuald
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* Robert Cyna Adamczak "Szklanka mleka z winem owocowym", Cassiopeia Kra
ków 1996;
* Robert Cyna Adamczak "Wiersze sześciu obrotów", Cassiopeia Kraków 1996;
* Marek Adamiec "Bez namaszczenia", Stowarzyszenie Literackie "Kresy", Lublin
1996;
* "Aura" - numery archiwalne;
* "Baśń czereśniowa. Duchowa poezja ziemi" (antologia), Biblioteka "Zielonych
Brygad" Kraków 1995;
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International/Refren, Gdańsk 1995;
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* FA ART; I (26) 96;
* Andrzej Falkiewicz "Istnienie i metafora", Wydawnictwo A, Wrocław 1996;
'Andrzej Falkiewicz "Polski kosmos. 10 esejów o Gombrowiczu", Wydawnictwo A,
Wrocław 1996;
* "Filipinka" - numery archiwalne;
* "Forum Akademickie" - nr 2, luty 1996;
* "Gazeta Jarocińska" - numery archiwalne;
* W. Doyle Gilligan "Nabożeństwo do aniołów", EXTER Gdańsk 1996;
* W. Doyle Gilligan "Nabożeństwo w intencji dusz czyśćcowych", EXTER Gdańsk
1996;
* Maria Głowacka "Droga pokoju Indian Hopi", Biblioteka "Zielonych Brygad" Kra
ków 1995;
402

FRONDA DOŻYNKI 1996

* "Gospodyni" - numery archiwalne;
* Zygmunt Gorazdowski "Wiersze pozostające", D.M.& Sons, Nowa Ruda 1995;
* Artur Górski "Myśli reakcyjne", Adiutor Warszawa 1994;
* "Green Brigades" - numery archiwalne;
* "Gwiazdy" - numery archiwalne;
* "Halo - wielki świat" - numery archiwalne;
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* Wiesław Jarosz "Hizop", Mnich 1991;
* Krzysztof Jaworski "5 poematów", Kielce 1996;
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* Krasnogruda, 5/1996;
* "Kresy" - numer archiwalny;
* Henryk Krzeczkowski "Proste prawdy", ARARAT, Warszawa 1996;
* Kuśmierczuk Radek "Ten sam wiatr", TEST, Lublin 1995;
* Wojciech Kuczok "Opowieści samowite", FA ART 1996;
* Wojciech Kulling "Minaret ze słów", Grupa Poetycka "Wrzesień" Gdańsk 1996;
* Piotr Linek "W brzuchu wielkiej ryby", Norbertinum, Lublin 1996;
* Marek Ławrynowicz "Kapitan Car", WKMS Warszawa 1996;
* Józef Łotowski "Sanktuarium Różanostockie", Wydawnictwo Salezjańskie, War
szawa 1993;
* "Łabuź Klubowy" okazjonalnik literacki;
* "Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku - wypisy", antologia
pod redakcją Pawła Dunin-Wąsowicza, Jarosława Klejnockiego i Krzysztofa Vargi, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1996;
* "Makulatura" - numery archiwalne;
* "Moda top" - numery archiwalne;
* "Naj" - numery archiwalne;
* "Nasza miss" - numery archiwalne;
* "Na żywo" - numery archiwalne;
* "Nieznany świat" - nr 6, 1996;
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* "Opcje"-nr 1 /03/ 1996;
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* "Panorama" - numery archiwalne;
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* "Rolnictwo szansą i zagrożeniem dla środowiska", Biblioteka "Zielonych Bry
gad", Kraków 1995;
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* Piotr Sommer "Smak detalu", Stowarzyszenie Literackie "Kresy" Lublin 1995;
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* "Sukces" - numery archiwalne;
* "Super tydzień" - numery archiwalne;
* Jan Sztern "Skroś czasu źrenice", Norbertinum, Lublin 1995;
* Zbigniew Świerczek OFMConv "Ekologia - Kościół i św. Franciszek", Wyższe
Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów Kraków 1990;
* Krzysztof Śliwka - "Niepogoda dla kangura", Instytut Wydawniczy "Świadectwo",
Bydgoszcz 1996;
* Marcin Świetlicki - "37 wierszy o wódce i papierosach", Instytut Wydawniczy
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* "Wróżka" - numery archiwalne;
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NOTY O AUTORACH
Hans Christian A n d e r s e n (1805-75) - duński bajkopisarz.
Andrzej Bator (1965) - adiunkt na Wydziale bibliotekoznawstwa UW, bibliotekarz
na orientalistyce UW, specjalista w dziedzinie koptologii, mieszka w Warszawie.
Nikodem Bończa-Tomaszewski (1974) - student historii na UW. Mieszka w
Wilanowie.
Dariusz Brzóska-Brzoskiewicz (1965) - poeta, aktor, współzałożyciel grupy
poetyckiej "Zlali mi się do środka". Mieszka w Gdańsku.
Bret Easton Ellis - amerykański pisarz młodej generacji. Autor m.in. "Less than
zero", "American Psycho". Mieszka w Los Angeles.
bł.Josemaria Escriva de Balaguer (1902-75) - założyciel Opus Dei; piastował
m.in następujące godności: Wielki Kanclerz Uniwersytetu w Nawarze i Piura,
prałat honorowy Jego Świątobliwości, Konsultor Świętej Kongregacji Seminariów
i Uniwersytetów oraz Papieskiej Komisji d/s Autentycznej Interpretacji Kodeksu
Prawa Kanonicznego; autor m.in. "Drogi", "Kuźni", "Przyjaciół Boga".
M i r o s ł a w Dzień (1965) - poeta, publikował m.in. "Nowym Nurcie", "Kwartalniku
Artystycznym", pracuje w filii Politechniki Łódzkiej. Mieszka w Bielsku-Białej.
Piotr Giedrowicz (1969) - absolwent dziennikarstwa UW, wolny strzelec. Mieszka
w Warszawie.
Maksym Gorki (1868-1936) - pisarz rosyjski i sowiecki, autor m.in. powieści
"Matka" i dramatu "Na dnie".
W o j c i e c h Górecki (1970) - reporter, doktorant nauk społecznych PAN, mieszka
w Łodzi.
Grzegorz Górny (1969) - redaktor "Frondy", mieszka w Warszawie.
Lew G u m i l o w - syn Anny Achmatowej i Nikołaja Gumilowa, historyk, geograf,
filozof, etnograf, autor 3-tomowej "Etnogenezy i biosfery Ziemi", w której
sformułował teorię narodzin i obumierania narodów, cywilizacji, religii.
Piotr Gursztyn (1970) - student historii UW, mieszka w Warszawie.
Etgar Keret (1967) - pisarz izraelski, publikuje opowiadania w prasie i pisze
scenariusze do programów TV, mieszka w Tel-Awiwie.
Michał Kietlicz (1970) - dziennikarz, mieszka w Warszawie.
Jan Klejnot (1965) - dziennikarz, germanista, tłumacz, mieszka w Krakowie i
Wiedniu.
Michał Klizma (1969) - polonista. Mieszka w Warszawie.
Krzysztof Koehler(1963) - poeta, krytyk literacki, członek zespołu redakcyjnego
"bruLionu", mieszka w Krakowie.
Maciej Lang (1969)-tłumacz języków orientalnych, m.in. perskiego i asyryjskiego,
publicysta, doktorant nauk społecznych PAN. Mieszka w Żyrardowie.
P a w e ł L i s i c k i (1966) - eseista, autor książki "Nie-ludzki Bóg", pracuje w
"Rzeczpospolitej", mieszka w Warszawie.
Estera L o b k o w i c z (1968) - absolwentka fizyki, mieszka w Krakowie.
Kazik M a l i n o w s k i (1967) - poeta, malarz, rzeźbiarz, ogrodnik, rentier. Mieszka
w Samoklęskach.
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Malick Mobutu (1969) - doktorant afrykanistyki na Sorbonie, mieszka w Kinszasie.
Ignacy Mościcki (1867-1946) - chemik, prezydent RP w latach 1926-39.
Marcin Pieszczyk (1971) - sekretarz redakcji "Frondy", mieszka w Warszawie.
Andrzej Saramonowicz (1965) - prozaik, autor scenariuszy firnowych, redaktor
Telewizji Polskiej, mieszka w Warszawie.
Wojciech Saramonowicz (1971) - student nauk politycznych UW, dorywczo
dziennikarz, mieszka w Warszawie.
Janusz Savimbi (1970) - student afrykański doktoryzujący się z maszyn
wysokoparowych na Politechnice Łódzkiej, mieszka w Huambo.
Rafał Smoczyński (1970) - redaktor "Frondy", mieszka w Warszawie.
Jacek Staniszewski (1969) - anglista, pracownik Centrum Sztuki Współczesnej,
mieszka w Warszawie.
Adam Stein (1977) - student, działacz organizacji tańca orientalnego. Mieszka
w Białymstoku.
Dariusz Suska (1968) - poeta, fizyk, dziennikarz. Mieszka w Warszawie.
Olaf Swolkień - (1960) - uczestnik Ruchu Zielonych, współpracownik "Zielonych
Brygad", obecnie współtwórca ogólnopolskiej Akcji Antyautostradowej, autor
książki "Nowy ustrój - te same wartości", mieszka w Krakowie.
Magdalena Szwedowska (1977) - uczennica LO, publikowała w "Świecie
Młodych", mieszka w Warszawie.
Sonia Szostakiewicz (1971) - redaktor "Frondy". Mieszka pod Warszawą.
Marek Tabor (1963) - publicysta "bruLionu", autor m.in. "Ezoterycznych źródeł
nazizmu". Mieszka w Warszawie.
Rafał Tichy (1969) - doktorant na wydziale filozofii UW, mieszka w Warszawie.
Ernst Weisskopf (1967) - krytyk literacki. Mieszka w Norymberdze.
Wojciech Wencel (1972) - poeta, laureat Nagrody im.K.Iłłakowiczówny, doktorant
na UG, mieszka w Gdańsku.
prof. Andrzej Wierciński (1928) - antropolog, religioznawca, kierownik Zakładu
Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii UW. Mieszka w Warszawie.
Jakub Winiarski (1974) - student polonistyki na UW, mieszka w Warszawie.
Mirosław Wożniak (1957) - poeta. Mieszka w Warszawie.
Jan Wróbel (1964) - historyk, redaktor "Nowego Państwa", pracownik Centrum
im.A.Smitha. Mieszka w Warszawie.
Piotr Zaremba (1963) - publicysta, współpracownik m.in. "Nowego Państwa"
oraz "Czasu". Mieszka w Warszawie.
Marcin Dominik Zdort (1968) - dziennikarz "Rzeczpospolitej", mieszka w
Warszawie.
Władymir Żyrynowski (1946) - rosyjski polityk, przywódca nacjonalistycznej
Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.
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Wydajemy:
od maja'89 co miesiąc „Zielone B r y g a d y . P i s m o E k o l o g ó w " (pismo po
polsku, głównie dla osób działających na rzecz szeroko pojętej ekologii);
od jesieni'89 co kwartał „ G r e e n Brigades. Ecologists P a p e r " (pismo po
angielsku o środowisku w Polsce i o polskim ruchu ekologicznym);
od w i o s n y ' 9 4 co kwartał „ G r a s s h o p p e r . Environmental N G O ' s Q u a r t e r l y
of the Carpathian Region" (pismo poświęcone ekologicznym problemom
Euroregionu Karpaty Wschodnie. Teksty są publikowane w językach
oryginalnych - polski, słowacki, ukraiński, esperanto - z równoległym
tłumaczeniem na angielski);
broszury i książki z serii Biblioteka „Zielonych Brygad" (po polsku: „Ekorozwój
2020", „Teatr mój widzę ekologiczny", „Trzeci świat Bankructwo kilku mitów",
„Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska",
„Modlitwa do drzewa", „Klejnot spełniający wszelkie życzenia", „Peru Urewu Biblijne korzenie ochrony i niszczenia środowiska", „Pielgrzym pokoju ...ku
wewnętrznej szczęśliwości... czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo", „ N o w y
ustrój - te s a m e wartości", „ Z i e l o n y H a ł a s " , „Z Ziemi moja radość.
Antologia poezji ekologicznej", „Rolnictwo szansą i zagrożeniem dla
środowiska, „Baśń czereśniowa. D u c h o w a poezja Ziemi", „Droga Pokoju
Indian Hopi i inne tradycje".
Ponadto wydaliśmy: „Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na
zwierzętach w przemyśle kosmetycznym", „Cztery nowe grupy pokarmów" oraz
broszurę w ję2yku rosyjskim o prawach zwierząt
Nakład większości w/w publikacji jest wyczerpany.
Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz ściągania nowych
poprzez Internet (listserv@plearn.edu.pl get greenspl fiklist).
Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru). Nie
należy jednak wpłacać na stare numery ani na broszurki bez uzgodnienia z redakcją, gdyż
ich nakład może okazać się wyczerpany.
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Lampa i Iskra Boża
NUMER 9/14 - KULTOWE PISMO WARSZAWKI - WSZYSTKO WTÓRNE
120 STRON GWAŁTU, KRWI I PRZEMOCY - 5 2 % PROZY, 1 6 % POEZJI
DEDEKTYW LITERACKI DZIAŁA - CENA 4 ZŁ

i jej kochane książki

POEZJA
Antologia poezji polskiej urodzonej po 1960 roku
wiersze stu poetów (te wszystkie biedrzyckie, brzóski, piwkowskie,
majerany, świetlickie, sendeckie, grzebalskie, sośnickie, suski, podsiadly i
inne) w wyborze P.Dunin-Wąsowicza, J.KIejnockiego i K. Vargi.
200sA5, cena 10 zl
Monika Kopiec "Pasjans empatyczny"
wiersze z rymami, klimat leśmianowski 40sA6, cena 1 zl 50 gr
Muniek Staszczyk "Gandża"
wiersze ponadmedialne gwiazdorka z T.Love, 32sA6, cena 1 zl 50 gr
Andrzej Stefan Rodys "Upadek aniołów"
wiersze secesyjne współtwórcy Lampy i Iskry Bożej, 28sA6, cena 1 zl 50 gr
Artur Cezar Krasicki "Bajeczki"
wiersze obleśne najsłynniejszego polskiego onanisty, 106sA5, cena 5 zl
PROZA
Marek Sieprawski "Mokra zmiana"
opowiadania (klimaty Vian & Gombrowicz),106s A5. cena 5 zl
Jan Sobczak "Powieść i inne opowiadania"
proza experymentalna i odjechana, postmoderna, 104sA5, cena 5 zl
Sławomir Almanzor Burszewski "Exkluziv"
zbiór opowiadań twórcy częstochowskiego artzina, 112sA5, cena 5 zl
Krzysztof Varga "Chłopaki nie płaczą"
powieść (?) o Warszawie lat 90. - o piciu, paleniu i pannach, 100sA5, cena 5 zl
Cezary Domarus "Caligari Express
kryminał surrealistyczny vianoidalny, 80sA5, cena 5 zl
REPORTAŻ
Rafał Smoczyński "Żadna rozrywka dla chłopaków"
redaktor "Frondy" pisze o Polsce i Afryce, 100sA5, cena 3 zl
WSPOMNIENIA
Janina Dunin-Wąsowiczowa "Wspomnienia"
pamiętniki babci redaktora Lampy i Iskry Bożej - plotki z otoczenia Marszalka
Józefa Piłsudskiego, ukrywanie Żydów, Pawiak, Powstanie, 212sA5, cena 7 z l .
We wszystkie ceny wliczone koszta wysyłki. Książki wysyłamy w ciągu tygodnia od otrzy
mania zamówienia na przekazie pocztowym na adekwatną kwotę. Prosimy o pisanie adre
su nadawcy na wszystkich odcinkach przekazu i alternatywne propozycje, gdyby
wyczerpały nam się zapasy którejś z zamawianych książek. Pieniądze stać na adres:.
Wydawnictwo L a m p a i Iskra Boża, P a w e ł Dunin-Wąsowicz
ul. P r z a s n y s k a 18 m 2 0 , 0 1 - 7 5 6 W a r s z a w a
Nasze książki są w Warszawie w księgarniach im. Prusa. Odeon i Liber.
Sprzedaż hurtowa - DK SWS. ul. Nowolipie 9/11. Warszawa
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