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WOJCIECH WENCEL 

REQUIEM 

Pamięci mojego Ojca 
Bronisława Wencla (1927-1995) 
w pierwszą rocznicę śmierci 

I . In h o r a m o r t i s 

Nieruchome bryły pancernych obłoków 
zbierają się w górze jak straże przed wartą 
deszcz jest gońcem śmierci i przedwczesny powrót 
ze szpitala mnoży karawele zasłon 
za którymi mija świat tak strasznie kruchy 
że w gorzkich źrenicach traci swoją wielość 
drzewa się kołyszą przy parkingu w lutym 
wszystko dokonane - może prócz pogrzebu 

i zaczyna gęstnieć wiekuisty całun 
Bożej Opatrzności która trwa nad Tobą 
w zatrzymanej rzece dnia okruchy żalu 
znosi łaska - lądy łączą się ze sobą 
na pomoście życia w niepojętej chwili 
kiedy łódź niebieska błogosławi ziemię 
jeśli nawet zdołam w Prawie się nie pomylić 
wiem że w Bożej służbie nie doścignę Ciebie 

I I . V i v o s v o c o , m o r t u o s p l a n g o 

Jaka moc ożywia ścieżkę za kościołem 
pieśnią drzew na których nie ma śladu liści 
czemu nas prowadzi na lutowy pogrzeb 
dzwon pobrzękujący w ceglanej kostnicy 
gdzie w głębokim mroku kurz się zmaga z trumną 
i dokąd wracają z wysokiego brzegu 
straże - na cofnięcie duszy jest za późno 
a więc znów Opatrzność wygrała ze śmiercią 

toczą się po szosie koła samochodów 
i czernieją flagi które wiatr rozwija 
jak okręty płyną pełne niepokoju 
lamentacje - tłumem syci się kostnica 
na rubieżach miasta w zmierzchającej zimie 
miał być gwar i wieczór trwać miał do obiadu: 
dwadzieścia trzy lata temu się rodziłem 
i ten dzień jest teraz dniem konfesjonałów 
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pną się więc oddechy po ścianach kościoła 
w koncelebrze wszystko mocniej się wypełnia 
całun balansuje na śmiertelnych głowach 
patrzę na to płótno aż wreszcie dostrzegam 
cienie jak radośnie tańczą pośród żywych 
osadzone w taktach przed-ustawnej frazy 
która na niebieskim pasku pięciolinii 
stawia krzyż i znosi granice cmentarzy 

Bóg jedyny w Trójcy oba te pochody 
karmi swoją mocą z dawna aż po przyszłość 
spójrz jak podróżują po bieżniku drogi 
wielkie armie Pana i skarżą się cicho 
domowe zwierzęta ufające śmierci 
kto na zawsze odszedł zasnął lecz nie umarł 
mszę sprawuje kwartet muzykalnych księży 
krzepnie krew w zanadto fioletowych stułach 

I I I . L i t t e r a s c r i p t a m a n e t 

Tak okrutnej wiosny jak ta nie pamiętam 
w maju wszystko było porośnięte chłodem 
zimny dzień z zielenią zmagał się na drzewach 
nasz samochód świetnie rozpoznawał drogę 
do Wielkiego Klincza mijając cmentarze 
na obrzeżach zagród i wąskie jeziora 
bydło na pastwiskach gaworzyło z czasem 
który miał zarządzać nami do wieczora 

lecz zanim wypełnił w części swe zamiary 
i mogliśmy wreszcie samochód zatrzymać 
przy kościele który stał się koszmarami 
Boga choć przed laty była to kantyna 
historycznej armii - zanim tak się stało 
dostrzegłem przez okno w mechanicznym pędzie 
szyld Grabowskiej Huty i potężną jasność 
w swojej niezbyt skłonnej do wzruszeń pamięci 

i chociaż z pewnością nigdy wcześniej tutaj 
nie bywałem - nagle zdziwiło mnie piętno: 
jakby przez skruszone mury czyjaś dusza 
rosła i gęstniała by się złączyć ze mną 
pod powłoką mięśni i całkiem odwrotnie: 
również w tym obecnym za szybą istnieniu 
wyczuwałem własne znaki a nad oknem 
wozu gnały chmury dając upust cieniom 

8 FRONDA WIOSNA 1997 



i myślałem o tym dlaczego tu wracasz 
nieśmiertelny czysty sprzymierzony z Panem 
wiał wiatr i na szosie ślady pozostawiał 
anioł przemienienia - wiem że tak naprawdę 
dzieliła nas tylko krucha szyba forda 
dachy wsi piętrzyły Twoją tajemnicę 
trwało to przez moment aż nagle mnie zmogła 
odrębność - z nią razem zmorzyło mnie życie 

później (czas wciąż płynął) w świetle nabożeństwa 
kiedy się ważyły losy Karoliny 
pierwszokomunijna msza się z Tobą sprzęgła 
i znowu poczułem Twój los - jego tryby 
tak się obracały jak koła w zegarze 
i przestrzeń przyjęła chorał gregoriański 
zanim Cię w głąb niebios zaprowadzą straże 
będziesz podróżował jak czynią to zmarli 

na chwiejnej granicy między dniem i nocą 
kołysać cię będą niewidzialne ręce 
i zobaczysz jak się ołowianym mocom 
poddaje w ciemności moje zimne serce 
po krótkiej potyczce - trucizna i jad 
zamiast ognia trawić będzie Cię mój zamęt 
rezerwować te więzy: święcić przyszły czas 
w niemej powolności - tylko tego pragnę 

IV. Lux in t e n e b r i s 

Ciemny pokój: ręce szukają oparcia 
mocując się z mrokiem jak łódź na głębinie 
najpierw trwał lecz później poważnie zachwiał 
Boży ład - nie mógłbym nic innego przyrzec 
prócz swojej wierności - więc dlaczego z błędem 
splata mnie Opatrzność i szyki krzyżuje 
to doprawdy proste: bo jak było przedtem 
tak teraz i zawsze i na wieki - uwierz 

powyższe pytanie kryje w sobie wynik: 
krzyż jest miarą świata w krzyżowaniu bowiem 
wypełnia się Prawo a więc zacznij liczyć 
kroki i pamiętaj że wszystko co powiesz 
zabrzmi jak dysonans przeto nim się skruszy 
język proś o rozum i zmagaj się z wiatrem 
wierny i niewierny niczym głos przed którym 
krąży Ptak a światłość niespełniona gaśnie 
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i ruszają hufce niebieskie natychmiast 
po złamaniu paktów których wcześniej pojąć 
nie umiałeś - gorzkim źródłem się nasyca 
świat jak w wierszu Yeats'a nakazując słowom 
brzmieć i swoim brzmieniem bez końca nas mamić: 
Cóż czynicie w wietrze, który mierzwi wrzosy, 
W ptakach, w szumie liści, w szalejącej fali? 
Zamilknijcie słodkie Nieśmiertelne Głosy 

więc jest mrok i ręce szukają oparcia 
walcząc z demonami jak łódź na głębinie 
najpierw trwał lecz później poważnie się zachwiał 
Boży ład - nie mógłbym nic innego przyrzec 
prócz wierności która każe mi się znaleźć 
pod kopułą nieba i w ciemnym pokoju 
kiedy żal z cierpieniem potęgują wiarę 
płonie knot u świecy i kontury stołu 

spalają się książki listy i precjoza 
palce fotografie ściana nad kanapą 
otwarte szuflady kredens ciężka głowa 
którą blask unosi z trudem i z obawą 
o jej stan wirują niedopałki zmierzchu 
pędzi świt i płoną kartki od spowiedzi 
czas nieustający igły termometrów 
wielka popielnica krzesło i powieki 

nagle razem ze mną wszystko się odmienia 
słyszę jak ustaje śpiew w wiązadłach chóru 
milkną po kolei dusze i na przemian 
każda z nich porzuca balast ekwipunków 
by się piąć - poznaję ten szczególny idiom 
ostatniego głosu w triumfalnym requiem 
które nas ocala i nieludzką siłą 
wiąże nasze życie w wieczne rekolekcje 

Matamia, 1995-1996 
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MARIA CYRANOWICZ 

D W A D Z I E Ś C I A DWA 

wiek bungowski więc ciągle jeszcze 
wolno mi upadać 
na głowę na kolana na twarz lub na wznak 
zanim zostanę dzieckiem 
specjalnej beztroski 
i zacznę udawać że doskonale 
umiem grać w te klocki: 
pałka 
zapałka dwa kije 
kto się nie schowa 
nie żyje 
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każda rzecz na swoim zwykłym miejscu 
i miejsce dla każdej rzeczy 
osobne, tylko my niewygodnie 
tulimy się do siebie, mokrzy, 
złapaliśmy się wreszcie 
na tym samym wrażeniu, 
że sufit się kręci, ściany obracają, 
a podłoga wiruje, jak w "Muminkach" całkiem, 
gdy herbata chlusnęła z filiżanek. 
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C A Ł E Ż Y C I E W A K A C J I 

w za krótkich jak na mój wiek ogrodniczkach 
nie wiem co będę robić dzisiaj po raz pierwszy 
mimo woli przesiewam przez sandałki piasek 
wędrując przez wcale nie świeże widoki 

miasteczko pracowicie grąży się w upale 
jakieś psy ledwo dyszą pod sklepem rzeźnika 
dzieciakom lody gotują się w waflach 
w spoconym kurzu zastygają muchy 

słońce wciąż w zenicie barokowe niebo 
po trupach komarów zbliżam się do sadu 
wujo całkiem pijany śpi w trawie po głowę 
ciotka w ogróku walczy z pokrzywami 

"bierz rower!" - nagle Filip wrzeszczy mi do ucha 
skąd wziął się przecież umarł cztery lata temu 
"musimy się stąd wydostać! natychmiast!" 
słyszę go wyraźniej niż mój własny oddech 

"dlaczego?" - mrużę oczy a po brodzie 
cieknie mi sok z gruszki 
osa jest natrętna znowu atakuje 
dokładnie jak w elementarzu 
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JAROSŁAW ZALESIŃSKI 

P R Z E C H A D Z K A 

Za kępą brzóz skręcam w lewo, rozjeżdżoną drogą, 
przeskakując przez pełne wyschniętego błota 
głębokie koleiny, w których ciężkie wozy 
odcisnęły wzór, podobny do liści paproci 

na kawałkach węgla. Żegnany przez linie 
świecących w słońcu żerdzi ogrodzenia, 
za którym mały chłopiec popędza zwierzęta, 
wchodzę w las, strzeżony przez łodygi szczawiu. 

Ścieżka prowadzi prosto do nie karczowanej poręby. 
Nikt się tu nie pojawił od wczoraj. Ta sama 
gałąź drzewa zwieszona nad krzakami malin, 
z których jadłem owoce. Tak niebacznie 

upuszczając je z dłoni na ciekawskie trawy. 
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Z M I E R Z C H 

W powietrzu coraz więcej świecących owadów. 
Ciągną nad jezioro, nad którym już wirują 
w tańcu ich kolumny. Lekki chłód od rzeki 
można poczuć jedynie, kiedy twarz nadstawić 
pod łagodny powiew. Wąż ukryty w trawie 
przebudził się i pełznie bezgłośnie po ziemi. 
Więc raz jeszcze powtórzy się teraz to samo 

nastawanie nocy. Najpierw płytki brzeg zmierzchu, 
przy którym brodzi beztroska gromada 
kłócących się ptaków. Lecz zaraz porywa za sobą 
toń nocy głębokiej. Potem miłosierny ranek 
obmywa na piasku ciała utopionych. 
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PRZYSTANEK 

Księdzu Krzysztofowi Paczosowi 

Porośnięte trawą torowisko, daleko za miastem, 
oplotło krótki peron. Ostatni przystanek 
podmiejskiej kolejki. Podniesiony szlaban, 
jak maszt wyciągniętej na brzeg starej łodzi 
podpiera opuszczone nad torami niebo. 
Wyprostowani, nie schylając głowy, 
przechodzą pod nim ludzie, których przywiózł pociąg. 
Asfaltową drogą, zlepioną upałem 
z lipcowym powietrzem, odchodzą szpalerem 
drzew. Cichną ich rozmowy. 
Czyjś obcas pozostawił płytkie zagłębienie. 
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W dniu 2 października 1996 roku odbyło się w Milanówku pod Warszawą 
posiedzenie jury konkursu poetyckiego imienia x. Józefa Baki ogłoszonego przez 
redakcję kwartalnika FRONDA. Wiersze na konkurs nadesłało 425 autorów. Jury 
w składzie Krzysztof Koehler, Krzysztof Mrowcewicz i Jarosław Marek Rymkiewicz 
(przewodniczący), mając do dyspozycji przeznaczoną na nagrody przez redakcję 
FRONDY sumę 2000 $, postanowiło wykorzystać całość tej sumy na jedną i 
główną nagrodę, którą przyznano Wojciechowi Wenclowi za poemat "Requiem". 

Redakcja FRONDY ufundowała ponadto dwa wyróżnienia. Autorom 
wyróżnionym zapewnione zostanie wydanie tomu wierszy nakładem FRONDY. 
Jury postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia Marii Cyranowicz i 
Jarosławowi Zalesińskiemu. 

podpisano: 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
Krzysztof Koehler 
Krzysztof Mrowcewicz 

Milanówek, 2 października 1996 

Redakcja FRONDY informuje ponadto, że w konkursie prozatorskim po 
przeczytaniu wszystkich nadesłanych prac jury zdecydowało nie przyznawać 
żadnej nagrody. 

Prace nadesłane na konkurs poetycki nie podlegają zwrotowi. 
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W mrowiu miałkich, wesołych typków, zapełniających 
nasze życie literackie, jakich wielu znam, Wojtek - jeżeli to 
kogoś obchodzi jeszcze poza mną i nim - jest jedną z niewielu 
postaci z krwi i kości. Wiem, że on wie, po co złapał za pióro. 
Ta wiedza przekonuje mnie, że jest to poeta bardzo nam 
wszystkim dzisiaj potrzebny. Jestem też pewien jego 
zwycięstwa: bo wiem, że kultura, którą on ochrania, ochroni i 
jego. 

KRZYSZTOF KOEHLER 

WOJCIECH WENCEL CZYLI O WIERSZOWANIU 
OCALAJĄCYM 

Myślę, że wszystkie histeryczne reakcje krakowsko-warszawsko-
wrocławskie na pojawienie się w naszej poezji Wojciecha Wencla nie biorą się z 
jakiejś specjalnej ku niemu niechęci. Nie biorą się też z racji artykułowanego 
przez Wencla bardzo wyraźnie (artykułowanego - to jest niezmiernie ważne - nie 
na poziomie "confessio fidei", lecz na poziomie poetyki, czy też nawet filozofii 
sztuki poetyckiej) katol icyzmu. Histeria bierze się raczej z przerażenia 
współczesnej krytyki literackiej w Polsce oraz dzisiejszych naszych poetów i 
miłośników tychże poetów (nie mylić ich z krytykami!) mową podniosłą, stylem 
uroczystym, wysokim Wenclowych wierszy. Skąd ten lęk? 

K o n t e k s t , czyl i w i d z e n i e p r z y z i e m n e 

Literatura współczesna dała się solidnie nabrać swojej współczesności, 
pogrążyła się za nią ślepo i rozpaczliwie, zaciskając się owej współczesności na 
szyi, by broń Boże, współczesność jej nie zdradziła. Oto Andrzej Stasiuk, świetny 
prozaik i poeta, pisze powieść "Biały Kruk", powieść przyjętą przez czytelników, 
krytykę i media na kolanach. Na to czekaliśmy, tego nam brakowało, wreszcie 
jest powieść o nas, dzisiejsza współczesna proza realistyczna, która staje w 
szeregu wielkiej polskiej szkoły powieści - tego typu omówienia najlepiej chyba 
zdradzają atmosferę wokół książki. A tymczasem powieść Andrzeja Stasiuka, 
gdyby niosła w sobie realistyczny wizerunek nas samych (a przecież nie niesie 
do diaska, nie niesie, zostaje ów wizerunek skwapliwie dopisany przez pochopnych 
recenzentów), byłaby powieścią nadzwyczaj kłamliwą, nieprawdziwą, nieodważną 
i - ogromnie schematyczną. 

Zwrócił już na to uwagę Maciej Urbanowski, i zdaje się, że on tylko, kiedy 
przypatrywał się językowi Andrzeja Stasiuka - gdy pisał, że jak s i e w tej powieści 
zapadają w śnieg, to zawsze "po jaja", nigdy inaczej. Pije się tam "najtańszą 
brandy" i przeklina więcej niż w knajpie w Lutowiskach. A gdy rozmowa toczy się 
na temat najbliższej przeszłości, to wywiązuje się ten niby rozrachunkowy (z kim? 
do licha) dialog (cytuję z pamięci, więc mogę coś przekręcić): 
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- Powiedz, co robiliśmy w 80-tym? 
- Nic. 
-W 81-ym? 
-Też . 
- Drugim? 
- To samo. 

Oddajmy więc sprawiedliwość Andrzejowi Stasiukowi i powiedzmy sobie, 
że jakiekolwiek poziomy uogólnień odnoszące się do tej książki są nieporozu
mieniem. Zapomnijmy jednak na moment, że są to słowa wyjęte z powieści 
Andrzeja Stasiuka, którego talent należy adorować i podziwiać (bo jest wielki, 
ale zagrożony: "Przez rzekę" to nieporozumienie głównie ze względu na zdjęcie 
na okładce. Mnie się wydaje, że jest to dobrowolne skazywanie się na przegraną. 
W końcu: jak może stylizować się na Marka Hłaskę ktoś, kto jest od niego o 
niebo lepszym pisarzem?). Niech więc te słowa cytowane wyżej będą dla nas 
rodzajem żartu, głupiego dowcipu, który ma wprowadzić nas w ten dziwnie 
rozbawiony i pusty świat kontekstu, w jakim przyszło się pojawić Wojciechowi 
Wenclowi. Niech ten dowcip obudzi w nas to wielkie zdumienie, które ogarnia, 
gdy przyjrzymy się temu, co się stało z naszą literaturą, i dlaczego tak boją się w 
niej Wojciecha Wencla. 
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Całą naszą l i teraturą owładnęła jakaś dziwaczna mania "luźnego 
gaworzenia" i szerzej z niej wynikający lęk przed hierarchią wartości. To ów lęk 
każe wypisywać Krzysztofowi (The Patfinder po polsku: Tropiciel) Vardze tezy o 
"klasycystycznej inkwizycj i" czy też "poetyckim fundamenta l izmie", zaś 
wrocławskiemu poecie Tomaszowi Majeranowi takie sakramentalne "złote myśli", 
jak na przykład ta: "Literatura dla młodzieży miałaby więc wpisany w siebie stały 
niepokój i sceptycyzm, skłonność do przygody i eksperymentów (niekoniecznie 
formalnych), nie stałaby przede wszystkim na gruncie żadnych pewnych wartości... 
Jej zasadą byłby ruch. (...) Natomiast w literaturze dla dorosłych zakodowana 
byłaby całkowita oswajalność i przewidywalność... Tu nie ma miejsca na 
wątpliwości..." 

Chętnie powołałbym się też na inne głosy, głosy różnych moich 
szanownych kolegów, niestety wypowiedziane w rozmowach prywatnych, nie 
zapisane, więc nie do cytowania, co najwyżej omówienia. Otóż według tych głosów 
W e n c e l to szczeniak, n ieautentyczny, chowający się w cudzy gorset , 
pompatyczny, uładzony, zaprogramowany artysta, który wymyślił sobie pomysł 
na zrobienie kariery itd. Nie wnikam teraz w prawdziwość tych słów. Jedno jest 
pewne: przy tych wszystkich głosach potępienia Wencel odniósł sukces. 
Dlaczego? Czyżby nie tylko dialogi z cytowanego wyżej dowcipu (zamiłowanie 
do ich czytania przyrównałbym z masochistycznym śmiechem sali podczas 
projekcji "Psów" na sali kinowej, w chwili, kiedy na ekranie pijani ubole dźwigają 
na ramionach jednego ze swych kumpli - a wszyscy oni mogliby się wpisać w 
powieść "Biały kruk" bez najmniejszych problemów, w końcu to też powieść "o 
nich" - a zatem, kiedy go dźwigają, bo wypił był za wiele "najtańszej brandy" i 
zasnął, i dzięki temu nie mógł mówić wciąż tak jak inni jego koledzy: kurwa, 
pierdolę, spierdalaj, więc zasnął i ci jego koledzy, kumple niosą go, pijanego i 
śpiewają, tak, przecież wszyscy to pamiętamy [my, to znaczy kto?, jeżeli my to 
też ty, to ja nie!] wszyscy pamiętamy, co śpiewają: "Janek Wiśniewski padł", 
ostra scena, ostra i ten śmiech na sali, to czytanie dialogów jak wyżej też śmiało 
porównałbym z zainteresowaniem, jakim cieszy się w naszym kraju tygodnik "Nie") 
- należy zakończyć zdanie - bo pytałem: czyżby nie tylko dialogi jak ze Stasiuka, 
i sławetne "pierdolę" Marcina Świetlickiego, lecz i "literatura dla dorosłych" były 
nam potrzebne, skoro Wojciech Wencel odniósł sukces? 

Bowiem bardzo ważny, ba, całkowicie pierwotny w odbiorze Wencla, ale 
nie tylko w odbiorze, także przecież w jego programie artystycznym, niezmiernie 
istotny jest kontekst, najważniejszy. Wencel ma świadomość, jak mało kto w 
młodej liryce polskiej, w jakich pojawił się czasach, doskonale wie, dlaczego 
wybrał sobie wysoką dykcję: wie przeciwko komu (i dlaczego) ją wybrał. To na 
poziomie negacji. Ale wie też, po co ją wybrał, co ona mu da. Po pierwsze więc -
zwycięstwo, a działa tutaj sprawdzony już mechanizm wnioskowania działający 
na terenie literatury jak reguła matematyczna. Mechanizmem tym uwielbiają 
posługiwać się mało lotne umysły w sytuacjach szczególnych, gdy element 
hagiograficzny bierze górę: dzieje się to albo przy wódce, albo - przepraszam -
na cmentarzu: "Pisał inaczej niż inni" - mówią w takich sytuacjach wyżej 
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wymienieni. Wojtek to doskonale wie. Zrobił się z niego buntownik, outsider, fighter: 
jego wybór estetyczny jest radykalny, w swojej radykalności wyrazisty, czysty, 
ostry. Więc się o nim mówi. 

Ale - gdybym tylko tak o nim mówił, nie różniłbym się niczym od tych, dla 
których wystarczającym powodem do otwierania ust i zabierania głosu jest czysto 
ludzka zazdrość. Jest bowiem jeszcze "po drugie", znacznie ciekawsze i 
ważniejsze. Owo "po drugie" to poczucie misyjne. Ów katolicyzm Wenclowy. 

I znowu można go uprościć i uznać, że jest ten katolicyzm sztandarem 
tylko, chorągwią bojową, którą my - porządni wyznawcy Pana Boga - nie 
powiewamy, którą się nie okrywamy, bo nasz głęboki i od lat zakorzeniony 
katolicyzm - jak my cholernie wkurzamy się na tych neofitów, tych rokendrolowych 
lub też brulionowych neowyznawców, ale nas to wkurza, że oni tak trąbią o tym 
swoim katolicyzmie, a myśmy byli pierwsi i ten nasz stary katolicyzm - jest bardzo 
prywatny, swojski, domowy, taki niegroźny, nie-światowy, a nawet anty-światowy, 
do tego stopnia anty-światowy, że aż wstydliwy, delikatny, nie narzucający się 
światu, tolerancyjny, przyczajony, bardzo głęboko pochylony nad słabością 
bliźniego, nad naszymi słabościami... 

Wencla można i nawet należy ustawiać właśnie na tej płaszczyźnie, na 
której znajdują się, i ci różni rokendrolowi nawróceni, i wreszcie też i Panowie, na 
których łamach goszczę. Mówi więc Wencel o swoim katolicyzmie, mówi w ogóle 
o katolicyzmie, podobnie do nich i jest tego wiele w jego twórczości, ale taki 
Tomek Budzyński i Wojciech Wencel to sobie nie pogadają. Pozornie można by 
było ich zestawiać, ale też, takie zastawienie niewiele wyjaśnia, bo Wencla nie 
można zestawiać z rokendrolowcami, bo język Wencla jest inny. 

Casus rokendrolowców nie powinien być chyba w tej chwili rozważany, 
ale z drugiej strony, gdy owym rokendrolowcom się nie przyjrzymy choć przez 
moment, to W e n c l a nie pojmiemy. Z a t e m więc p ł a s z c z y z n ę is tn ien ia 
rokendrolowców i wszystkich innych, którzy wyrośli z kontrkultury i dojrzeli ku 
katolicyzmowi (łącznie z Markiem Citką), oznaczyć można kategoriami nieufności, 
przede wszystkim nieufności skierowanej przeciwko wysokiemu językowi kultury. 
Rokendrolowcy i inni chcą mówić językiem "wroga", albo w wydaniu mniej bojowym 
- językiem, którego idiom mieszka na terenach zazwyczaj nieprzynależnych 
katolicyzmowi w Polsce szczególnie. Można by ten idiom określić mianem "kultury 
młodzieżowej", gdyby takie sformułowanie nie było zbyt pojemne. W końcu 
językiem "kultury młodzieżowej" stopniowo mówimy prawie wszyscy, zarówno 
prezenterzy z telewizji, redaktorzy pism, jak i poważni filozofowie kultury, tacy jak 
Pan Bauman. Jest to język cytowanych na początku powieści, wierszy, język 
ruchomych obrazków, język Prezydenta Polski, język progresywistycznej szkoły 
itd. Jest to tzw. język współczesności. Rokendrolowcy są najprawdopodobniej 
pewni, że nie ma innego języka. Albo nawet gdy są przekonani, że istnieją inne 
języki, to mają poczucie, że język współczesności to język najistotniejszy, język, 
który konstruuje współczesność, język ważny, niosący, język jedyny warty 
uprawiania. Zatem więc wprowadzają swój katolicyzm, na teren tego języka, jako 
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piątą kolumnę, przy czym wystrzegają się jak ognia innego języka, bo określa ich 
zapewne lęk przed brakiem kontaktu, utratą łączności... Lękają się, że wymknie 
im się spod palców mocno bijący "puls współczesności", czy co tam jeszcze... 

Ogromnie poważnie traktując swoją misyjną działalność, chcą upodobnić 
się do Apostoła Europy, św. Pawła, on jest ich wzorem, jako ten, który wniósł 
język nowej kultury wprost w objęcia języka kultury starej. Nie chcę ich tu 
krytykować - i na pewno nie z tego powodu - ale martwi mnie ten ich brak wiary w 
inne języki. Ja wiem, to są ich języki, języki ich środowisk, z których wyrośli. 
Chcą bowiem startować z przestrzeni absolutnej uczciwości, więc śpiewają: "Yee, 
Yee Jezus jest kolesiem w porządku", bo wcześniej śpiewali coś w języku 
współczesności, w tym samym języku np. "Yee, Yee, kocham cię" albo zgoła co 
innego jeszcze. Jak powiadam nie chcę ich oceniać, bo samego przenika mnie 
drżenie, podczas punkowego brzmienia połączonego z nową ewangelizacją. 

Ale - tych kolesi, tych rokendrolowców, się słucha. Tych odważnie adoruje 
się i założę się, że taki Krzysztof The Patfinder Varga nie tropi w ich tekstach 
"fundamentalizmu" ani tym bardziej brunatnych odcieni... Przynajmniej nic mi o 
tym nie wiadomo... Czemu tak się dzieje?... Bo chłopaki trochę odjechali, ale w 
końcu "odjechali", wciąż mówimy tym samym językiem, językiem współczesności, 
fraza jest rozchełstana, tak jak rytm, czaduje się, jest w porządku... 

Z Wenclem jest całkiem inaczej. Wencla język jest niewspółczesny, jest 
podniosły. W rozmowach prywatnych krytycy Wencla wytykają sztuczność jego 
twórczości. Mówią, że strasznie jego język jest jednowymiarowy, że nie widzi on 
potężnego bogactwa polszczyzny współczesnej, że jego sztafaże są gwałtem na 
języku. A przepraszam, czy jak bohaterowie zapadają się po "jaja" w śniegu, piją 
tylko "najtańszą brandy" albo, zgoda, mówią "pierdolę", to znaczy to, że ich język 
oddaje bogactwo polszczyzny, zawiera w sobie jej szeroką frazę? Ich języka się 
nie krytykuje, ich język wychwala się pod niebiosa. Mnie to osobiście okropnie 
złości, takie zaślepienie nieuzasadnione, taka bufonada i buta tych, którzy sądzą, 
że obniżenie stylu jest oddaniem jego wielkiego bogactwa. To nieprawda, a kto 
w to wierzy, to znaczy, że dał się nabrać chwilowym uniesieniom... 

Tak więc sobie ustawiłem Wojtka Wencla. To jest ten kontekst, na którym 
jego pisanie może być odczytywane. Ale jak je odczytać? 

T e k s t y , c z y l i w i d z e n i e p o d z i e m n e 

Ład, harmonia i wzniosłość. To trzy terminy, którymi twórczość Wencla 
można opisać. Już ich pojawienie się jest skandaliczną kontrrewolucją. Ład? -
przecież doświadczamy rozpadu?! Harmonia - przecież towarzyszy nam "magia 
chaosu"?! Wzniosłość - przecież jedynym godnym wyrażenia stanem estetycznym 
jest "skowyt?!" To jest już zadekretowane, więc Wencla można wrzucić do 
śmietnika. 

A tymczasem Wencel konstruuje swoją twórczość na pięknej - podniesionej 
o stopień lub o kilka stopni w stosunku do codziennego języka - frazie. Kto 
przeczyta kilka zdań otwierających na przykład jego nowy tomik "Odę na dzień 
św. Cecylii", od razu orientuje się, że ma do czynienia z przestrzenią, w której 
króluje święto, mowa odświętna. 
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Już widać wieżyczki królestwa nad rzeką 
jak szkło pękającą od morza i śmierci 
w tym dniu gdy się światło podnosi z odmętów 
i sny powracają okrętem pamięci 

z rozwagą więc język rytmiczne układa 
elegie a zachwyt oddaje serwitut 
znużonym powiekom i cofa się piana 
do gazet choć zawsze zmierzała donikąd... 

Po co taka mowa? Dlaczego tak? Przyzwyczajeni do gaworzenia i luzu 
natychmiast chcielibyśmy podejrzewać Wencla o nieautentyczność. Rozumujemy 
w tym momencie następująco: jak to, przecież ten człowiek ewidentnie fałszuje. 
Nikt tak dzisiaj nie odczuwa, odczuwamy dzisiaj zupełnie inaczej: szybko, 
drapieżnie, ostro. Pierwszym więc zastrzeżeniem, jakie mamy do tak podawanego 
komunikatu, to: nieautentyczność i stylizacja. 

Jakże głęboko tkwiąw nas peiperowskie pokrzykiwania o nowych czasach 
i nowym języku. Czy jednak mamy jakiś dowód na nieautentyczność języka 
Wencla, poza własnym przekonaniem i przyzwyczajeniem czytelniczym? Czy 
nie jest więc raczej tak, że współczesna kultura (literatura) dosyć skutecznie 
zawojowała naszą świadomością? Do tego stopnia zawojowała, że zdaje się nam, 
że nie ma innego języka sztuki współczesnej. Ale - czy skoro 125 ludzi mówi 
n i e p r a w d ę , to znaczy t o , że m a j ą rację? Skąd w i e m y j a k i j e s t j ę z y k 
współczesności? Kto rozdziela racje? Ilość, sukces, umowa? Krytycy Wencla 
spoglądają na niego ze skrzywionej perspektywy, z grajdoła "naszych czasów", z 
punktu widzenia tych, którzy ustawiają się na szczycie dziejów, absolutyzując 
swoją chwilkę... 

Wencel mówi w przestrzeni podniosłej. To prawda. Mówi z takiego terenu, 
gdzie słowo poetyckie jest słowem odświętnym. Skąd wiemy, że takie słowo jest 
nam niepotrzebne? Posłużę się kilkoma cytatami zAndrzeja Kijowskiego i Teresy 
Kostkiewiczowej. 

1. "W naszym współczesnym, w naszym nowoczesnym świecie zapanował 
powszechnie styl lekki, złożony z eufemizmów, półtonów, ze słów zastępczych, 
ze słów w cudzysłowie, ze słów-zasłon, ze słów-masek, na to służący, aby uczucia 
uchronić przed posądzeniem o przesadę, myśl ukryć, aby nie wydała się zbyt 
głęboka na codzienne potrzeby, a z intencji, z pragnienia, z woli - uczynić coś 
lżejszego - ewentualnie propozycję, aby uniknąć klęski odpalenia. Znikną z mowy 
niedługo słowa gorące i ciężkie, wszystkie "błagam", "zaklina", "przebacz" i 
"żegnaj", rozsypią się ich uroczyste szyki, nauczymy się od "kulturalnych sfer" 
wystękiwać nasze rozpacze i gniewy w grzecznych półsłówkach." 

2. "Z mowy codziennej zniknęły wszystkie formy kunsztowne i uroczyste: 
nie wyznajemy sobie uczuć, a tylko "dajemy sobie do zrozumienia", nie prawimy 
sobie ani komplementów, ani obelg (...) nie napominamy dzieci, ani im rad nie 
udzielamy, nie wygłaszamy mów, a tylko czytamy referaty..." 
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3. "Okazuje się bowiem, iż (obserwujemy - dodanie moje K.K.) zjawisko 
stopniowej eliminacji z naszych obyczajów językowych jednego z rejestrów mowy 
- podniosłej, uroczystej i pełnej majestatu, a zatem zanikania również jakiejś 
sfery ludzkich doświadczeń, przeżyć i sposobów kontaktowania się z innymi." 

Najpierw więc kilka banałów. Odświętna, podniosła mowa poezji w sposób 
jednoznaczny wskazuje na rzeczywistość, sposób jej opisu i interpretacji. Wojciech 
Wencel używa "estetyki mowy uroczystej" dlatego, że przeciwstawia się sytuacji 
opisanej w pierwszym cytacie przez Andrzeja Kijowskiego. Jego fraza, język jego 
wiersza wprost wprowadzają nas w sytuację, kiedy jesteśmy świadkami 
odczuwania harmonii i hierachiczności rzeczywistości. Jego wiersze bowiem 
oparte są na poczuciu absolutnego ładu, przenikającego świat. Nie są więc te 
frazy mowy podniosłej wybrane arbitralnie. Są one poniekąd wymuszone 
Wenclowym obrazem rzeczywistości. 

Każdorazowe użycie mowy podniosłej wskazuje poza język. Przede 
wszystkim określa sytuację mowy. Poczucie czegoś wyjątkowego, niepowtarzalnego 
i aksjologicznie ważnego. Oczywiście jest to konwencja, wjakiej widziano zarówno 
język piękny literatury pięknej, jak i zadanie poety, przez wieki, od samego jej 
początku. Użycie mowy podniosłej, uroczystej wskazuje też na poczucie 
odpowiedzialności zarówno za czytelnika (odbiorcę), jak i za rzeczywistość 
opisywaną. Taka sytuacja odrzuca z gruntu, niejako apr iorycznie (owa 
aprioryczność wpisana jest w s a m ą potrzebę wyboru mowy podniosłej) 
jakiekolwiek dystanse do konwencji, jakiekolwiek traktowanie owej konwencji jako 
gry. Paradoksalnie konwencja mowy podniosłej, estetyki uroczystej jest mową 
prostą. Mową nie-prostą, sztuczną, opartą na zasadach jakiejś gry, jest ustawienie 
głosu na ton "łamania-konwencji" albo też "anty-konwencji". Jakże daleko, 
ogromnie daleko zaszła nasza kultura, skoro za normę mowy artystycznej uważa 
się mowę poza- czy też przeciw-konwencji, ową mowę sztuczną, która wszystko 
komplikuje i z odpowiedzialności (za odbiorcę i opisywaną rzeczywistość) czyni 
grę, zabawę i co tam jeszcze da się wymyślić. Pojęcie "zabawy" czy też "gry", 
jeżeli chodzi o strategię odbioru, jak i tworzenia literatury, ba, całej kultury, zrobiło 
zawrotną karierę, w zasadzie utożsamiając się z kulturą, skutecznie zniechęcając 
do niej ludzi, takich, którzy chcą przeżyć podczas kontaktu z dziełami kultury 
zwykłe przeżycia estetyczne, a nie skomplikowane procesy intelektualne. (W 
zasadzie strategię gry uznać należy za ciężką chorobę toczącą naszą kulturę. 
Choroba ta wiedzie do całkowitej marginalizacji kultury w życiu ludzi.) 

Wencel ofiarowuje swoim czytelnikom takie zwykłe przeżycia estetyczne. 
Jego fraza chce się podobać, chce, żeby była ładna czy też piękna (to udaje się 
mu niekiedy), ale zarazem, jak każda ważna i potrzebna ludziom sztuka, odsłania 
właśnie w swoim pięknie zadania odpowiedzialności za czytelnika i świat. 

Co do świata, to sytuacja wydaje się oczywista. W e n c e l wie, że 
rzeczywistość ma wymiar duchowy, że w wymiarze owym realizuje się owej 
rzeczywistości prawdziwa istota, jej cel. Rzeczywistość duchowa tego świata ma 
wyraz w harmonii, w ładzie. Jak wiadomo jedynie dla wyjątkowo prymitywnych 
umysłów harmonia oznacza tylko jasne barwy. Harmonia oznacza wszystkie 
barwy, ale jednocześnie u Wencla mowa jest podniosła, uroczysta, bowiem sztuka 
w jego pojęciu ma odsłaniać ową prawdziwą naturę świata poprzez poezję, która 
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jest uczestnictwem w pięknie. Kunsztowna fraza Wencla kpi sobie zatem z 
kontekstu w jakim umieszcza go nasza optyka. Wencel usiłuje wbudować swoją 
poezję znacznie wyżej: nie w zmaganiach z kontekstem tzw. naszych czasów, 
lecz w pobliżu duchowej natury tego świata. Tak czynił i czyni dotychczas 
klasycyzm wszystkich miejsc i czasów. 

Co do czytelnika, sprawa przedstawia się następująco. Wencel zaprasza 
nas do mowy uroczystej, by już na poziomie składni, na poziomie frazeologii, na 
poziomie metafor, innych tropów stylistycznych, całej tej obróbki poetyckiej 
wznieść nasze udręczone oko i zaraz za nim cały nasz udręczony umysł w 
przestrzeń, gdzie toczy się wielkie święto, święto poważnego, wysokiego 
rozmawiania. 

W rozmawianiu tym używa się stów uroczystych, podniosłych. Ich użycie 
jednoznacznie wskazuje na coś więcej. Oto jak opisuje kontakt ze słowem z 
dziedziny "estetyki uroczystej" Teresa Kostkiewiczowa: "Sens wypowiedzi 
podniosłej mieści się również w samym jej kształcie, w owej dostojności, poprzez 
utrwalony zwyczajami sposób mówienia nobilitującej i naznaczającej w szczególny 
sposób sprawy i rzeczy, o których mówi i które przedstawia. Przekazywanie 
znaczeń odbywa się bowiem w tego rodzaju wypowiedziach nie tylko w 
płaszczyźnie zawartych w nich treści, ale również - i to w bardzo wysokim stopniu 
- poprzez sposób organizacj i wypowiedz i , poprzez aktual izac ję owych 
skanonizowanych norm, które odbiorca dostrzega, odkrywa, a zarazem niejako 
"dostraja" się do ich wymogów, akceptuje zinterioryzowany w nich system wartości. 
W tym momencie dokonuje się właśnie owa "ceremonia oczyszczenia". 

Wencel, co widać po tonie w jakim do nas przemawia, traktuje nas bardzo 
poważnie. Mowa dostojna, styl wzniosły niesie w sobie hierarchizm, silnie widzialny 
i odczuwalny system wartości. I właśnie odrzucanie Wencla, a zarazem jego 
wielkie przyjmowanie, polega na tej wartości, którą wzniosłe mówienie w sobie 
niesie. W czasach bowiem, kiedy przekreśliliśmy styl wzniosły, przekreśliliśmy 
instytucje i związane z nimi wartości. Kiedy przekreśliliśmy instytucje (począwszy 
od autorytetu, ojczyzny, po rodzinę i prawdę-dobro-jedno), wybraliśmy relatywizm. 
Kiedy wybraliśmy relatywizm, wkroczyliśmy do królestwa "obniżonego" gadania, 
paplaniny, gry i zabawy. Skoro bowiem nie ma Prawdy (jest wiele prawd), nie 
ma też mowy, która miałaby tę Prawdę nazywać. Bo Prawdę może unieść tylko 
język podniosły, wysoki ton, ten, który nie wciąga czytelnika w gry kodami czy 
stylami, ale od razu niejako otwarcie przyznaje się: "mówię wyszukanymi zwrotami, 
więc wiesz wszystko, chodzi mi o Prawdę, bo ona jest tylko jedna i tak naprawdę 
nic innego mnie nie interesuje. Nie chcę od ciebie tego, byś się bawił. Idzie mi o 
wszystko. Chcę twoje życie zmienić." 

Odpowiedzialność za czytelnika, odbiorcę, sięga nie tylko, że tak powiem 
"odsłaniających" (otwierających odbiorcy oczy na Pana Boga, krótko mówiąc) 
funkcji wzniosłego mówienia. Odpowiedzialność wynika też z tego, że klasycyzm 
Wencla, zresztą każdy klasycyzm, przyjmuje odpowiedzialną postawę w stosunku 
do zastanej kultury. Może sobie Krzysztof Varga nazywać t a k ą postawę 
"fundamentalizmem". Racja, ze zrelatywizowanego punktu widzenia, nie ma 
centrum, więc pozostaje tylko bezradna zgoda na szum różnych głosów, skoro 
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wszyscy z definicji mają rację. Więc też obrona zadań, które ocalają hierarchizm 
poezji, zasługuje z tropicielskiego punktu widzenia na taki epitet. Prowadzi to do 
frapujących wniosków, które nakazują nazwać klasycyzm, także Wenclowy, 
najważniejszym nurtem literatury czy też poezji dzisiejszych czasów. Klasycyzm, 
w wydaniu na przykład Wojciecha Wencla, staje się jedynym nurtem żywym, 
który wie dokąd zmierza, zna swoje zadania, a przede wszystkim ogarnia 
całościującym spojrzeniem kulturę. Jest to spojrzenie ocalające, bowiem najgłębiej 
odpowiedzialne. Klasycyzm, także i Wencla, doskonale zdaje sobie sprawę z 
tego, że kultura nie jest przestrzenią gier taktycznych, nie jest też miejscem, 
gdzie świetnie się bawi, kultura nie jest tak samo dla klasycyzmu miejscem 
niepohamowanych ambicji, nie jest targowiskiem próżności. Klasycyzm, także i 
Wojtka, wie, że kultura jest miejscem nieustającej potyczki, niemilknącego sporu 
na śmierć i życie, pomiędzy Prawdą i Nieprawdą, Dobrem i Złem, Pięknem i 
Brzydotą. Klasycyzm zmaga się więc, broni racji hierarchii i ładu i piękna, i czyni 
to na "polu" kultury, bo wie, że ma ona wpływ na to jak ludzie będą mówić, myśleć, 
widzieć siebie i świat teraz i za wiele lat. 

Można pokusić się więc już teraz o zwięzłą definicję klasycyzmu, także i 
klasycyzmu Wojciecha Wencla, i określić ów klasycyzm jako w pełni świadomą 
obecność w kulturze. Klasycyzm opierałby się na trosce, niepokoju i głębokim, 
całkowitym zaangażowaniu we wspólne dobro, jakim jest kultura. Klasycyzm 
odznaczałby się nieustającym protestem przeciwko dehumanizacji kultury, 
przeciwko odebraniu jej powagi, wzniosłości i doniosłości w życiu ludzi. Byłby 
przystanią, ostatnim bastionem, za którym mogłyby się schronić proste wzruszenia 
ludzi, których egzystencji kultura ma po prostu przysporzyć blasku, sensu, mocy 
i godności. Klasycyzm byłby jedynym kierunkiem myślenia o kulturze, który 
wykazuje o nią troskę. Klasycyzm byłby więc naprawdę najbardziej twórczym 
nurtem kultury, jedynym - nadającym jej sens dalszego trwania w duszach ludzi. 
Byłby więc zbawieniem kultury, przestrzenią jej ocalenia. 

Z tych wszystkich względów jest klasycyzm śmiertelnym zagrożeniem dla 
"graczy" kulturą dla "bawiących się" kulturą, ale i także dla tych, którzy działaniem 
w kulturze zdobywają sobie miano ludzi kulturalnych. Z tych samych względów 
tak mocno doskwiera wszystkim miłośnikom lekkości obecność Wojciecha 
Wencla. 

W mrowiu miałkich, wesołych typków, zapełniających nasze życie 
literackie, jakich wielu znam, Wojtek - jeżeli to kogoś obchodzi jeszcze poza mną 
i nim - jest jedną z niewielu postaci z krwi i kości. Wiem, że on wie, po co złapał 
za pióro. Ta wiedza przekonuje mnie, że jest to poeta bardzo nam wszystkim 
dzisiaj potrzebny. Jestem też pewien jego zwycięstwa: bo wiem, że kultura, którą 
on ochrania, ochroni i jego. 
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W i e r s z , c z y l i w i d z e n i e p o w i e t r z n e 

Mówi się, że Wencel jest anachroniczny. To prawda. Bo kto mówi chwilami 
ze środka czasu, ten jest poza czasem. Tam Prawda-Dobro-Piękno są w Jednym. 
I to Jedno, jego zharmonizowany, lecz i porażający cień wyłania się niekiedy z 
"rymowanek" Wojtka. I to jest dowód. Ostateczny. Więcej, doprawdy, nie ma co 
gadać: 

' gdy jeżyk cudem wyszeptał "Hosanna " 
tak mnie zadziwiło światło tego świata 
że zanim dostrzegłem harpunnika oko 
już słoneczny odblask pędził ponad szosą 
niczym grot czerwony prosto w moje serce 
szyba się okryła purpurowym wieńcem 
i natychmiast wszystkie opoki się starły 
czułem gorycz ziemi byłem posłem zmarłych 

Krzysztof Koehler 

FRONDA WIOSNA 1997 27 



Być może jednym z najważniejszych wyróżników "a-
czasowej" poezji jest jej banicja (to nie to samo co nieobecność!) 
z doraźnych rankingów, statystyk, które - co tu dużo ukrywać 
- są barometrem aktualnie dominującej estetycznej i - szerzej 
- intelektualnej mody. Tylko ucieczka, tylko odrzucenie 
panującej mody - to właściwy sposób istnienia "a-czasowej" 
poezji. Na szczęście nie potrzebuje ona obrońców i sponsorów. 
Nie kłania się demonowi współczesności, nie epatuje 
oryginalnością, ani nie szuka w niej wsparcia mającego jakoby 
fundować jej intersubiektywnie komunikowalną doniosłość. 
Jest niezależna od koniunktury, cierpi na niezłomność co do 
rozstrzygnięć w sferze wartości. Dobro jest dla niej dobrem, a 
zło nie przestaje być złem, bez względu na wyrafinowaną 
semantykę usprawiedliwienia. 

MIROSŁAW DZIEŃ 

NARCYZ IZŁOTOUSTY 

Kiedy zaczynasz mówić o wierszu, pewność staje się nieużyteczna jak 
tępa żyletka albo zbyt ciasny but. Zmuszony jesteś poddać się zabiegowi 
odwoływania się do obrazów, zawężania pola logicznego dyskursu, obniżenia 
wartości rozumu, na rzecz intuicji, niejasnego przeczucia o rzeczach tak bliskich, 
że prawie niewidzialnych dla bystrego oka, a cóż dopiero dla pewnego swojej 
nieposkromionej mocy rozumu. A więc pokora, pochylenie głowy, szept zostaje 
jak jedyne połączenie z tym dziwnym światem i jeszcze dziwniejszym jego 
przesłaniem. Pamiętaj, nie obiecuję Ci wiele, no może poza krótkim pobytem w 
krainie powietrza, gdzie jasność zadaje ból. 

W s t r o n ę n i e ś m i e r t e l n o ś c i 

Dzięki wierszowi poeta zdobywa pewnąformę nieśmiertelności. To wiersz 
przedłuża jego nietrwałe usta, czyni bardziej przekonywającym, bo pozbawionym 
tego zbędnego w gruncie rzeczy rekwizytu jakim jest ciało. Życie wiersza może 
teraz w pełni się rozwinąć. Będzie to egzystencja w dwóch odsłonach: pierwszej 
jako "sekwencja intersubiektywnie komunikowalnych znaków fleksyjnych", oraz 
w drugiej, o wiele bardziej subtelnej, jako doświadczalna treść pojawiająca się u 
czytelnika albo słuchacza wiersza. To właśnie druga odsłona w pełni zwieńcza 
ideę poezji jako przekraczającej barierę doczesności, przebijającej się przez 
fizyczny rozkład ciała ku egzystencji wyższej. Wiersz w równej mierze powstaje 
jako skutek wewnętrznego przymusu, co jako wytwór wyobraźni prowadzącej 
grę z samą sobą, sprawdzającą potencjalną możliwość asocjacji, przyglądającej 
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się na gorąco kreatywnym fanaberiom umysłu. Oczywiście poeta - jeśli jest nim 
w istocie - nigdy nie przestaje być świadomym przedmiotem wszystkich tych 
zabiegów. Zawsze stoi na straży semantycznej poprawności wiersza, jego 
przezroczystości względem kodu znaczeniowego jaki ma do przekazania. Poeta 
mieści się zawsze w przestrzeni zrealizowanych marzeń co do treści i niedostatku, 
bolesnej luki w formie. Aby wiersz spełnił rolę dzieła sztuki, aby zyskał status 
"czegoś", co wykracza poza banalne czynności ludzkiego umysłu i wyobraźni, 
musi dla treści znaleźć formę w pełni dojrzałą. Taka forma to wrota, przez które 
nie sposób nie przejść każdemu, kto chce uzyskać miano poety. W tym miejscu 
dotykamy problemu języka. Wiersz żyje w języku tak samo, jak ryba żyje w wodzie. 
Język to naturalne środowisko, w którym poeta złożył swoją wolność. Galernik 
języka jakim jest poeta, to cena jaką trzeba zapłacić za terminowanie w tej 
"profesji". To właśnie język jest dostarczycielem niepowodzeń, na jego polu 
doznaje się straszliwych klęsk i bolesnych ukąszeń. Ostatecznie on nałoży na 
skronie poety wieniec laurowy, albo obedrze go z ostatniej szaty, wypłucze w 
nim choćby najmniejsze złudzenie. Spełnienie się w wierszu jest tyleż złudne, co 
tragiczne. Wszystko weźmie, nic w zamian nie obiecując poza okruchami, krótkimi 
chwilami pewności, które potem pielęgnuje się w schowku pamięci jak cymelia. 
Pisanie wierszy jest doświadczaniem formy, ale - paradoksalnie - forma ujawnia 
się w całej pełni tylko wówczas, gdy wiersz ma do przekazania coś co przekracza 
banalność, coś co jest doświadczeniem otwierającym się na rzeczywistość choćby 
niewyraźnie nakłutą przez wartości. Forma dobrze czuje się w aksjologicznym 
środowisku, dostaje rumieńców, kwitnie. Dlatego nie ma dobrych wierszy poza 
wartościami, są co najwyżej poprawne. Ktoś powie: to jest niczym nieupoważniony 
maksymalizm. Odpowiadam, owszem to jest MAKSYMALIZM! Powiem więcej, 
to maksymalizm, bez którego nie można się obejść, maksymalizm ostatecznie 
fundujący powodzenie w szachach z językiem, w podstępnej grze z muzą. Wiersz 
obdarty z wartości z pewnością może zainteresować formalnymi rozwiązaniami, 
może nawet - do pewnego stopnia - zaangażować wyobraźnię czytelnika, ale nie 
ma on w sobie na tyle wewnętrznej energii, by podbić bardziej subtelne umysły. 
Poezja nigdy nie była łatwą sztuką. Zawsze posądzano ją o arystokratyzm, wysoko 
podniesioną głowę, wyszukane maniery i wzrok skierowany na nieśmiertelność-
to znaczy krainę wiecznych domysłów. I jeśli komuś wydaje się, iż jest inaczej to 
jest w błędzie! Żaden oszust ani awanturnik nie ma wstępu do wielkiej poezji. A 
moda? No cóż, mija jak deszcz po którym przychodzi następny. Warto zatem 
przypomnieć metodę Josifa Brodskiego, który pisał dla Mistrzów mieszkających 
już w obłoku. Pisał dla tych, którzy umarli, tylko im chciał się podobać, tylko o ich 
wyrozumiałą aprobatę zabiegał. To bardzo purystyczna postawa. Dziś łatwo 
narazić się luminarzom szukającym bardziej nowinek i eksperymentów niż 
prawdziwej sztuki. Ach, ci zapewne z niesmakiem pokiwają głowami, w których 
mieszka zamęt. 

" N a r c y z " i " Z ł o t o u s t y " 

Każdy twórca, każdy artysta dotknięty jest ambiwalencją "narcyza" i 
"złotoustego". Czy poddać swoje życie wysiłkowi w stronę ducha, czy też napawać 
się zmysłowością, oto jest zaiste szekspirowski dylemat. Ale myślę, że artysta 
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jest tym, który obie te rzeczywistości nosi w sobie. Jest tym, który nigdy nie 
przestaje być "narcyzem" poddanym sylogizmowi ducha, wpisanym w koła 
duchowego oświecenia przez posłuszeństwo i ascezę, a jednocześnie artysta to 
prawdziwy "złotousty" pełnymi garściami czerpiący z poruszeń własnych zmysłów, 
rzucający się na ciernie namiętności. Te dwie postacie trwają w każdym artyście, 
są konieczne jak tlen do życia. Niekiedy wydaje się, że artysta jest bliższy 
"złotoustemu", dotknięty pięknem kobiecych piersi, męskich muskułów, obmywa 
się w rzece, policzek oddaje słońcu, a oko - zieleni szumiących liści. Świat 
zamknięty w namiętności, namiętność poddana prawu zachwytu. Niekończące 
się schody. Magia dotyku. Zapach. Tutaj sączy się uczucie poddane kreatywnej 
mocy wyobraźni. Wrażenie staje się budulcem, niezbędnym materiałem, z którego 
powstanie dzieło sztuki. Ale końcowy efekt okazuje się tylko namiastką, często 
nieudolną próbą zatrzymania tego, co ulotne, tego, czego zatrzymać się nie da. 
W końcu obraz, grafika, wiersz to okruchy tego wrażenia, które zdołaliśmy uchronić 
przed zatarciem w pamięci i z wysiłkiem wynieśliśmy na poziom utrwalenia. Zdarza 
się również, że sztuka pije ze źródeł "narcyza". Jest dostojna, skupiona, poważana. 
Poddana regułom, wyczyszczona z tego, co zbędne. Ascetyczna. Sztuka, której 
patronuje "narcyz" dopomina się postawienia najważniejszych kwestii, oczekuje 
ostatecznych odpowiedzi. Nie zwiedzie jej naskórkowość, niedopowiedzenie, 
chwiejność. Chce być odpowiedzialną za siebie i za innych, chce wytyczać 
horyzont i określać kryteria tego, co piękne i wartościowe. Jeżeli ma przed kimś 
upaść na kolana, to zrobi to przed Bogiem, a nie przed człowiekiem. Jeśli ma nie 
dać odpowiedzi, to wejdzie w mrok wiary prędzej niż przyjmie sceptyczną minę i 
rozłoży bezradnie ręce. Tym, co nigdy jej nie opuszcza, jest t rudna do 
wytłumaczenia pewność, zrodzona raczej z postu i pokory niż z buntu i 
zachłanności. "Narcyz" pozostanie patronem wysiłków ostatecznych, wysiłków, 
w których ujawnia się transcendencja artysty, jego silna wola, nie poddawanie 
się podszeptom relatywizmu i sceptycyzmu. Ale bynajmniej ta sztuka wcale nie 
jest dogmatyczną! Powstaje często na kolanach, z dala od intelektualnych i 
artystycznych mód. Wydana na pośmiewisko tych ostatnich, zna swoją wartość: 
niewymierną, odwołującą się do tego, co ukryte głęboko, być może głębiej niż 
przypuszczamy. "Narcyz" i "złotousty" dwa oblicza jednego procesu twórczego, 
krew i woda sztuki. 

Każdy twórca - zwłaszcza zaś poeta - ukłuty drzazgą "narcyza" nie może 
poprzestać na metafizyce, nieodparcie podąża w stronę eschatologii, tak jak 
gdyby to właśnie porachunki z nią miały w ostateczności określić jego status. A 
więc Wielkie Pytania, Ostateczne Kwestie: Bóg, Szatan, Niebo, Nieśmiertelność 
i Otchłań Piekielna. Dzięki celowi oko poety i gest jego słowa - trafność metafory, 
pokonujązdałoby się nie do pokonania przeszkody. Poeta wchodzi na inny poziom 
interioryzacji świata, wrażeniowość zastępuje symbolicznością, dosłowność traci 
swoje esse, a zastępuje ją archetypiczność z natury rzeczy uwikłana w 
uniwersalność i uniwersalność tą odsłaniająca jak popiersie młodego boga. Wiersz 
dotknięty syndromem "narcyza" wbrew pozorom niczego nie chce uczyć -
ponieważ porusza się w sferze niezdeterminowanej logiką natury, obca jest mu 
powinność pedagogiczna. Szuka schronienia w samotności, w hermetyczności, 
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choć nie oznacza to zamknięcia, zatrzaśnięcia drzwi przed odczytaniem jego 
przesłania. Wiersz "narcyza" nie jest solipsystyczny, nie ulega podszeptom 
przypadku bezkarnie poczynającego sobie w królestwie przedmiotów. Praktyka 
pokazuje, że nie znajduje wielu wielbicieli, co jest jeszcze jednym dowodem jego 
siły - ponad szemraniem krytyków. Wiersz "narcyza" nosi w sobie rzadką pewność 
marginalności w świecie zdominowanym przez śpiew sylogizmu. Ale ta pewność 
jest jego - być może - najsilniejszą bronią, pozwala mu leżąc w błocie upokorzenia 
i odrzucenia tulić do piersi pewność o własnej nieśmiertelności. Wiersz "narcyza" 
słusznie można by określić mianem wiersza elegijnego: oddala się od kruchej 
doczesności jak szybka łódź motorowa albo naddźwiękowy samolot - tylko smugi, 
tylko białe ślady na niebie po nim zostają dla racjonalistów. I doprawdy przed 
nikim nie musi tłumaczyć się ze swoich kaprysów. 

Kiedy "narcyz" podaje rękę "złotoustemu", wtedy - ponad wszelką 
wątpliwość - należy spodziewać się rzeczy, które zdarzają się tylko w bajkach, 
albo podczas olśnienia, iluminacji. Natura wprzęgnięta w obracające się koła 
nieśmiertelności, życie zranione Życiem jak mięsień dwugłowy przez kamień łaski. 
Codzienna metafizyka kałuży, szkła i zieleni zaproszona do ostatecznych 
rozstrzygnięć. Pytanie skazane na odpowiedź. To oczywiście opis sytuacji 
optymalnej, ale przecież nie pozbawionej wysokiego stopnia prawdopodobieństwa. 
Powiem więcej: każdy poeta w skrytości swojego serca marzy o takim stanie. 
Wypatruje w napięciu czasu "własnego nawiedzenia", nowej jakości jaką odsłoni 
przed nim każdy następny wiersz. To nie pozwala mu spocząć. Często zmagania 
poety, to mocowanie się z syndromem przypadku. Wydaje się, iż to właśnie 
przypadek staje się jak ość w przełyku na drodze poety, kiedy ten ostatni próbuje 
opowiedzieć coś o sobie i o świecie. Oszukać przypadek, obejść go albo 
zignorować, to wciąż powtarzające się obrzędy. Bo przecież poeta - często tego 
nieświadomy-jest tym, który za pomocą słowa, ba samą siłą gramatyki, próbuje 
porządkować rzeczywistość. Nadaje jej piętno ładu. Zatem ład przeciwstawiony 
zostaje żywiołowi chaosu i przypadku. Ład staje się najważniejszym adwersarzem 
przypadku, jego śmiertelnym wrogiem. 

P r z e c i w m o d z i e 

Wiersz, który przyjął tradycję "narcyza" i "złotoustego" skazany jest na 
egzystencję wykluczającą puszczanie perskiego oka w stronę aktualnie 
obowiązującej mody estetycznej. Ponieważ wiersz żyje w "a-czasowej" przestrzeni, 
zatem żaden, nawet najbardziej wyrafinowany intelektualny kaprys nie może 
wiązać z nim nadziei na nawiązanie bliższej znajomości. Być może jednym z 
najważniejszych wyróżników "a-czasowej" poezji jest jej banicja (to nie to samo 
co nieobecność!) z doraźnych rankingów, statystyk, które - co tu dużo ukrywać -
są barometrem aktualnie dominującej estetycznej i - szerzej - intelektualnej mody. 
Tylko ucieczka, tylko odrzucenie panującej mody - to właściwy sposób istnienia 
"a-czasowej" poezji. Na szczęście nie potrzebuje ona obrońców i sponsorów. 
Nie kłania się demonowi współczesności, nie epatuje oryginalnością, ani nie szuka 
w niej wsparcia mającego jakoby fundować jej intersubiektywnie komunikowalną 
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doniosłość. Jest niezależna od koniunktury, cierpi na niezłomność co do 
rozstrzygnięć w sferze wartości. Dobro jest dla niej dobrem, a zło nie przestaje 
być złem, bez względu na wyrafinowaną semantykę usprawiedliwienia. 

Jeśli "a-czasowy" wiersz sprzeciwia się obecnie panującej modzie, to czyni 
to w imię trwałości treści jaką ze sobą niesie. Moda gromadzi w sobie skończoność, 
jest nietrwała, efemeryczna, często przemija wraz z krzykiem jej wyrazicieli. Moda 
musi wciąż poszukiwać godnych siebie samej (to znaczy wydestylowanych w 
nowości) obiektów. Nie potrafi zatrzymać wzroku na kimś, lub na czymś dłużej 
jak na "moment prezentacji", "moment wstępu", po którym - jak roztargniony 
kochanek - porzuca przedmiot dopiero co ujawnionego zachwytu, by przenieść 
się na inny - przecież jeszcze piękniejszy - kwiat. W ten oto sposób od wiersza 
wymaga się rzeczy, które z natury pozostają mu obce, tak samo jak obcy słoniowi 
jest krótki nos, a pomocy kuchennej niestandardowa algebra Abrahama 
Robinsona. Poezja ma szokować a to wyszukanym słownictwem, to znowu 
tematyką niwelującą granice między sacrum a profanum. Ma być życzliwa, 
schlebiać codzienności, wystrzegać się tematów doniosłych, stronić od uogólnień, 
nie mówiąc już o wartościowaniu, które to uważane jest za nieporozumienie 
towarzyskie najwyższego z możliwych stopnia. Ktoś, kto odważyłby się podnieść 
głos w sprawach wartości, co najwyżej zostanie potraktowany jako niegroźny 
relikt przeszłości, z wyraźnymi lukami w zakresie najnowszych tendencji w 
światowej (a jakże, zwłaszcza światowej!) humanistyce. Nie przeczytał: 
He ideggera, Derridy, Lyotarda, Lacana i j e s z c z e paru innych b a r d ó w 
nowoczesności zawołają donośnym głosem, i wydawać się im będzie, że sprawa 
załatwiona. A jak odpowie, że owszem przeczytał i nic nie znalazł tam 
interesującego, przynajmniej w takim stopniu, aby mógł zmienić swoje poglądy 
w kwestii "a-czasowej" poezji - to wtedy pokręcą głowami i jak mędrcy, ze 
ściszonym głosem i oznaką znużenia zawyrokują: nic nie zrozumiał. Z modą nie 
można dyskutować. Trzeba ją lekceważyć. 

Powody skłaniające poezję spod znaku "narcyza" i "złotoustego" do 
odrzucenia mody są w gruncie rzeczy prozaiczne. Zjawiskowość mody, jej 
skazanie na ciągłą pogoń za wiatrem nowości nie można przykładać do 
nieśmiertelności "a-czasowej" poezji. To są dwa zupełnie różne światy, nigdy nie 
stykające się ze sobą, mówiące różnymi językami. Rzeczywistość mody, świat 
nowości egzystuje w horyzoncie "utraty" tego, co go wyróżniało, to znaczy 
"nowości" i "oryginalności" (choć przyznam, że dałbym wiele, gdyby ktoś mi 
wytłumaczył znaczenie tego drugiego terminu). W logice mody "nowość" 
podlegająca zmianie, a więc czasowi stacza się po równi pochyłej "w starość", a 
"oryginalność" poddana presji rozwoju przybiera postać "wtórności". Stąd moje 
zdziwienie, kiedy tu i ówdzie padają głosy w rodzaju wtórny w stosunku do Miłosza, 
Herberta, Białoszewskiego, itp. Proponuję chwilę zastanowienia. Moja intuicja 
podpowiada mi, iż 99 proc. poezji jest wtórna wobec Wergiliusza, Horacego, 
Dantego, Donna, Eliota, Rilkego, Kawafisa i Audena i jeszcze paru innych 
"dostojnych szamanów". Stosowanie kategorii "wtórności" to ślepa uliczka na 
którą wkraczają krytycy przyjmujący "paradygmat" mody. Poezja "a-czasowa" 
opiera się zarzutowi wtórności, gdyż nie poddana jest logice mody, to znaczy nie 
można umieścić jej na osi "nowe-stare", "nowoczesne-wtórne". Szkoda tylko, że 
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niektórym z takim trudem przychodzi zrozumieć tak proste sprawy. Kwestią 
dyskusyjną jest kategoria postępu w sztuce. Osobiście nie wierzę w tego 
heglowskiego demona. Skłaniam się raczej w stronę stanowiska Josifa Brodskiego 
przypominającego hel leńską koncepcję "powrotu" jako przeciwwagę dla 
wypracowanej przez myśl judeo-chrześcijańską doktryny linearnej. O podobnych 
sprawach można pisać z perspektywy ponowoczesnej: czasoprzestrzeń ulepiona 
przez pamięć nowoczesnego rozumu jest liniowa i pozioma, niecykliczna i 
pozioma. W tej czasoprzestrzeni "przedtem" znaczy "niżej" i "gorzej". To, co 
"niższe" jest zarazem "zacofane", "przeżyte" - jest reliktem, czkawką czasów 
minionych, skazańcem czekającym na wykonanie wykonanego już wyroku 
śmierci, żywym trupem, pasażerem na gapę na statku teraźniejszości. Proces 
rozumowania, z którego wylania się obraz przeżywanej na bieżąco czasoprzestrzeni 
jako pola (przesądzonej już) bitwy między (doskonalszą) przyszłością a 
jakościową gorszą przeszłością, toczy się wszakże przy czynnym udziale pewnej 
ukrytej zmiennej: zmienną tąjest nierówny układ sił - stosunek władzy. "Wyższość" 
sprawdza się i udowadnia w zwycięstwie; "niższość" - w porażce. Historię postępu 
opowiadają triumfatorzy. Potępieni są ci, co przegrali. (...) Najczęściej są oni 
przedmiotem ubolewania i litości, jak ludzie śmiertelnie chorzy, beznadziejnie 
niedorozwinięci lub do życia nieprzystosowani (...) (1) Kiedy kategorie etyczne 
zastąpimy estetycznymi - per analogiam - otrzymamy obraz współczesnej poezji 
widziany z perspektywy "mody", ze szczytów schodów literatury, która samą siebie 
oddała w ducha czasów. To oczywiście wzbudzić musi - i wzbudza - niepokój 
tych wszystkich, którzy ponad do znudzenia oglądane te same twarze w TV (złotym 
cielcu cywilizacji końca XX w.) przedkładają iście mniszą służbę metaforze "a-
czasowego" wiersza. 

N a z e w n ą t r z " j a " 

Chciałbym jeszcze powiedzieć słów kilka na temat dyskrecji "ja" w "a-
czasowej" poezji. To oczywiście kolejny kamyk wrzucony do ogródka wiersza 
spod szyldu mody. Problem przed jakim staje poeta to wybór dwóch opcji: albo 
stanie się rzecznikiem własnego "ja", gdzie to ostatnie stanie się przedmiotem 
wnikliwej analizy za pomocą subiektywnych emocji, albo skieruje się w stronę 
obiektywnie istniejącego świata i tam będzie szukał obrazów i uzasadnienia 
niepokojów, które go poruszają. Wydaje się, iż ta druga opcja prawie zupełnie 
została zarzucona na rzecz pierwszej - zdecydowanie mniej wymagającej od 
poety. Z pozycji mody moc kreatywna jaźni, to sól wiersza, jego najpoważniejszy 
atrybut. Niestety nie przyda się w rzeczywistości " narcyza " i "złotoustego". 
Odczytywanie - jeśli w ogóle ma jakiś sens, to ma go właśnie wtedy, gdy za 
pomocą liryki staramy się spenetrować rzeczywistość istniejącą na zewnątrz 
podmiotu, rzeczywistość nie mieszczącą się wewnątrz świadomości twórcy, 
realnie istniejącą, a nie tylko intencjonalnie. Dlatego podmiot liryczny dyskretnie 
wycofuje się, czyni wysiłki zmierzające do ukrycia swojej obecności, zwłaszcza 
zaś takiej, która mogła by "skazić" przedmiotowość świata w stronę którego 
wyciąga swoje poetyckie słowo. Oczywiście zabieg ten nie oznacza bierności 
podmiotu - wręcz przeciwnie, dopiero teraz, jakoby "na pustym przedpolu" w całej 
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pełni może dotknąć metafora rzeczywistości. Stąd wielkość poezji Kawafisa i 
Herberta. Obaj ci poeci założyli wędzidła na subiektywistyczne i emocjonalne 
skłonności" jaźni" twórcy. Wszystko, lub większość, tego co osobiste zostawili 
w przedsionku, aby pokój wiersza zabudowany był już tylko przedmiotami nic ze 
świadomością nie mającymi wspólnego. Nie pozostaje zatem nic innego jak 
przywołać odpowiednią maksymę: de gusłibus non est disputandum. 

Mirosław Dzień 

Przypisy: 
(1) Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s.307-308. 
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MBL 

3 C I E N I E 

robotnicza dzielnica, dziewczyny 
przygaszone cieniem fabryk pod powiekami, 
albo próbują się nie dać: kładą kolorowe cienie 
z wierzchu, rozjaśniają spojrzenie 
świat, białe na czarnym, miękko 
osiada świeży śnieg na zleżałym. 

co z tego może zostać za dziesięć lat 
jak mogę pomóc politykom, chcieliby mieć gotowe 
frazy, formuły, nad ręką trzymające srebrne nożyce 
opadającą na szarfę, oni, i przedsiębiorcy 
w trzecim pokoleniu, z uleżanym frakiem. 
cichej większości wystarczy niewiele: powiedzieć im 

co widzą, kiedy widzą padający śnieg, 
psa pijącego wodę z kałuży, potem będą gotowi 
iść za to na kaemy. potem autobusy, jedna po drugiej 
dziewczyny schwycą poręcz i będą piąć się 
na stopnie, zmęczone cienie opadną, potem podniosą się 
z oczu. 
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ANNA PIWKOWSKA 

M E D E A 

Ja, przekleństw swoich niewolnica, 
ideał ciepła w twoich rękach, 
gdy się skończyła nawałnica, 
to jakby struna we mnie pękła, 
na pół przecięła linię życia. 
Ja, ukochana wszystkich bogiń, 
przez czarownice uwięziona, 
bo za wysokie były progi 
do tamtych komnat, gdzie w ramionach 
kochanka, spała róża, ona, 
kolczasta perła, klejnot drogi. 
Ja, uczennica cyganiątek, 
brudasów lśniących końskim potem, 
idę przez miasto ludzkim prądem 
niesiona, zła, schlapana błotem 
tak udręczona zgiełkiem miasta 
co jak miłosny ból narasta. 
Ja, katorżniczka błędnych pojęć, 
córka znachorów, starych babek, 
gdy chciałam z tobą miodu pojeść 
to okazało się bezprawiem. 
Nie czystą bryzą. Mgłą znad bagien. 
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J O K A S T A 

Oszalałam Edypie, jak gdybym umarła. 
Piasek gorący, płynny, upał dzwoni w uszach. 
Jaskółka tak jak rydwan w momencie gdy rusza 
zrywają się znad ziemi z owadami w gardłach. 
To szaleństwo Edypie, wybuch ciemnej trwogi. 
Krew krzycząca pod czaszką jak czarne ptaszysko. 
Ta belka pod sufitem jest trochę za nisko. 
I ten strach, by nie dotknąć palcami podłogi. 
Tropiłeś przepowiednię, ścigałeś się z losem. 
Twój strach cię gnał gdy w drodze starłeś się z Lajosem. 
Jego strach, jego oścień, jego krzyk i pośpiech, 
pchnął go w piach jak w uległą, ciepłą od snu pościel. 
Z twym strachem się kochałam, twoim strachem żyłam. 
Strach naszym wspólnym dzieciom jak krzew kwitnie w żyłach 
Ta pętlą jest jedyną ucieczką z tej matni. 
Martwe ciało kochanki, babki, żony, matki. 

D O N J U A N 

Już się na dobre ułożył z wiecznością. 
Czarne jest białe, a białe jest szare. 
Wino tym lepsze im bardziej jest stare, 
krew, zapach potu, lęk przed samotnością. 
Więc Katarzyny złe, łamane kołem, 
i Wszystkie Święte w alkierzach, za stołem, 
i Anastazje z nożycami w rękach, 
stos ułożony a gałęzie w sękach, 
Elżbiety w łożach, przy nich Matka Boża, 
Święte Agnieszki trawione przez pożar, 
i jeszcze tylko Kingi z bryłką soli 
grzech uświęcają, słodki jest, nie boli, 
Zofie z księgami, kłamliwe, też święte, 
Barbary w wieżach, z pawim piórem, ścięte. 
Dorota z koszem, w koszu jabłka, róże 
i bezimienna, z którą był najdłużej. 
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PAWEŁ MARCINKIEWICZ 

ELEGIE DLA ŻYWYCH ( f ragmenty) 

"Gdzie się podziało to wszystko? Czy choć ślad 
pozostał? Jak się dowiedzieć, gdzie pierzchło 
to, czym poprzednio byli? Skąd ta zmiana?[...J 
Kulikow żyje. Ja żyję. I żyje 
ona. A tamten świat - gdzież on się podział? 

Josif Brodski, Z "Antologii Szkolnej" 

1 . G u c i o 

I 

To było zimą osiemdziesiątego. 
Pewnego dnia Gucio zawitał w szkole. 

Szczerze mówiąc nie miał wielu kolegów. 
Kto by się przyjaźnił z książkowym molem ... 

W piłkę grał gorzej niż babcia Pelego, 
Gdy chciał poprosić o linijkę Olę, 

Tracił głos, kichał, czerwieniał jak burak. 
Miał sto przezwisk." Smutas", "Smęciak"," Ponurak". 

II 

Zostaliśmy kumplami gdzieś dopiero 
W siódmej klasie. Co nas złączyło? Nie wiem. 

Bójka? Wspólnie wypalony papieros? 
Lektura Władcy Pierścieni na śpiewie? 

Jedni jest pewne. Władał nami Eros: 
Muzyka The Doors ( Mozart to badziewie), 

Pusta półka s-f w antykwariacie, 
Boisko, przy którym rosły akacje .... 
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III 

To Gucio pchnął mnie w objęcia Kalliope 
Tak, to z zazdrości, że on był Poetą, 

Drukował w "Radarze", " Wieściach" i "Chłopie" 
Napisałem swój pierwszy wiersz - Nad Letą -

Zgrzebne haiku bez przecinków i kropek: 
"Przez straszny mrok/ Tłum trupów/ Gnał karetą"... 

"Twój wiersz," - rzekł mi Gucio, "hmm, wielkie dzieło. 
Ale wyrzuć go". Wtedy się zaczęło... 

IV 

Wydałem swój pierwszy tomik. Tymczasem 
Miasto zalewała krew demonstracji. 

Ktoś gorąco przemawiał ponad lasem 
Wyciągniętych rąk. U Gucia na stancji 

Był magazyn bibuły. Całą masę 
Broszur powielił tam " pro patriam sanctis". 

Dziś może śmieszyć ta jego łacina -
Żałośnie wygląda latem tarnina. 

V 

Wiem, czemu ten sen musiał w końcu prysnąć: 
Każdy z nas jest , w gruncie, jak kamyk -

Nieprzenikniony, osobny. To wszystko. 
Gucio bawił się w teatr z wipowcami, 

W jakiejś kapeli został gitarzystą, 
Wydawał pismo literackie Kramik, 

Potem znikł. A z nim ja dwudziestoletni. 
Tamto drży teraz w pamięci jak świetlik. 

VI 

Spotykam Gucia w autobusie nieraz: 
" Serwus!", "Co słychać?", "Wpadnij kiedyś do mnie..." 

Niestety, przyjaźń dość szybko umiera. 
Nie pomaga chemoterapia wspomnień. 

Mieszka z żoną przy ulicy Hibnera, 
Ma córeczkę - ot, i całe podzwonne. 

Dodam jeszcze, może kogoś tym wzruszę, 
Jest dyrektorem hurtowni poduszek. 
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D I A R H O E A 

Siedzi na muszli klozetowej i szpera w stosie 
Zawilgłych gazet: Żyj na maxa - wąchaj Dosię... 
Wojna w Bośni ...Papież zatruł się zjełczałym masłem ... 
Spod niego wyciąga worek drewnianych żabek i opasłe 

Tomisko, nie wiadomo przez kogo, kiedy i na co 
Tu przytargane. Odkurza je, po czym zmęczony tą pracą 
Rozprostowuje nogi i czyta: Ale, ale kapitanie, 
Przerwał robak, i cóż się tedy z nami stanie ... 

Kran nad umywalką wydaje stłumione jęki. 
Mucha startuje z szarego sufitu i miękkim 
Łukiem okrąża butelkę płynu do kąpieli. 
Wsłuchuje się w szum swojego serca, płuc i jelit, 

I czy właśnie nie teraz jest najpełniej, najwyraźniej, 
Najboleśniej sobą, bez gęby, maski, rozdarcia jaźni 
Na dusze i ciało? Jedno siedemdziesiąt kilo kości, 
Mięsa i krwi. Jedno dwadzieścia siedem lat świadomości. 

W Ł A D C A M U C H 

Muchy, pająki, komary, dżdżownice 
które znajdowałem jako dziecko pod łóżkiem, 
za szafą, w piwnicy, w ogródku, 
do ostatniej chwili nieświadome, że patrzę na nie, 
w końcu wpadające w popłoch, ponieważ 
dotykał ich cień mojej obutej stopy 
albo ręki uzbrojonej w zwiniętą gazetę. 
Ten moment, kiedy drżały opętańczo, 
próbując uciekać na wszystkie 
możliwe i niemożliwe sposoby, 
i nagle zamieniały się w chitynowe przedmioty. 
Moi ziemscy bracia i siostry. Moje dziecko. Talita, kurni! 
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M I Ę D Z Y Z D R O J E , S I E R P I E Ń 1 9 7 3 

Nie ma tej słonecznej plaży, 
Gdzie grasz w piłkę, czteroletni -
Jest tylko ta fotografia. 
W nicość rozwiał się ten wietrzyk 

Nad rojem parawanów, 
Słomianych kapeluszy. 
Ten tłum ręczników do krainy 
Wiecznych kąpieli wyruszył 

Nie ocalała ta mewa, 
Ani to niebo, którym leci. 
Sztorm sekund porwał to morze 
Na nic twój sprzeciw. 

Tego ciebie już nie ma. 
Jest tylko ta fotografia. 
Czarno-białą szalupą, 
Czteroletni płyniesz w zaświatach. 
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MARIUSZ BARYŁA 

B E E T H O V E N 

Nie znasz Beethovena - ja znam go jeszcze mniej. 
Więc kochaj Marię Kuncewiczowa przebiegającą 
przez pusty rynek do miejsca gdzie krzyczą saksofony 
wrzeszczy trąbka i lgną do głowy jak sny dźwięki wibrafonu 
i kochaj starego Kuncewicza który czeka i wie 
dębowe biurko na nim lampa stos wypalonych myśli 
że wróci zaczarowana muzyką z oczami przymkniętymi 
zmysłowa i piękna jak świat genialnych ssaków: poetów 
i wolnomyślicieli i kochaj rytm tego wiersza rytm który nadaje 
długość frazie i krzyczą altówki wrzeszczą skrzypce 
i lgną do głowy jak sny dźwięki waltorni wstań oto budzi się życie: 
ranny lis ranny chłopiec poławiacz gwiazd na wzburzonym niebie 
święty Michał święta Agnieszka podwodny świat równoległy 
którzy nie wrócili i ci nigdy nie odejdą nie przeminą jak 
wiadomości z wojny ojcowie którym nie zdążyliśmy powiedzieć 
i ziemia zataczająca łuk wokół słońca święta gwałtowność 
i święta kobieta pisząca święte słowa: I tylko ci podług mnie 
warci są życia którzy umieją robić coś co ich przetrwa. 

M I Ł O S N Y W I E R S Z 

Bądź dla mnie Hitlerem będę twoją Żydówką. 
Bądź Moskwą w październiku będę Filadelfią. 
Bądź moją demokracją stanę dla ciebie na ulicy 
z bronią. Kocham cię. 

Bądź dla mnie francuską rewolucją szafotem 
i sztyletem będę dla ciebie czekał przy wrotach 
krematorium. Bądź dla mnie gestapowcem 
będę dla ciebie polską świnią. Kocham cię. 

Bądź dla mnie Abrahamem nie będę o nic pytał. 
Bądź krzesłem elektrycznym sumieniem świata 
raną będę krzykiem o świcie. Bądź dla mnie zabójcą 
będę twoją ofiarą. Kocham cię. 

listopad 1995 
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MIŁKA MALZAHN 

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I C I A Ł 

masażysta mówi 
"no więc tak i tak 
potem tak 
i jeszcze tutaj 
i będzie dobrze, kochanieńka 
będzie dobrze" 

kochanieńkie wychodzą stąd 
poklepane umiejętnie 
i na tym rzecz polega, kochanieńki 
rzecz polega 

* * * 

każdemu wszak patrzywiste jest 
i to bez specjalnego uwodzenia 
że każda płaskawa pani 
bez abstrakcji się nie obejdzie 
toteż chwyta się zamarzenia 
(jak parasolki) 
i fru fruu fruu fruuuuu 
robi sobie dobrze z nierzeczywistości 
(jak z włóczki) 
zawisa sobie 
i za cholerę ściągnąć jej nie mogą 

FRONDA WIOSNA 1997 43 



* * * 

zbadać rzeczy inne 
w całości po kościotrupy 
dachów i bielma okien 
po wyzwania i wołania 
troskliwych matek 
od świętych garnków 
przekazujących znak pokoju 
podpitym 
kuchennym 
mężom 
między jednym serialem 
a drugą głębią 
piekarnika 
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Swoim zamaszystym charakterem pisma urzędnik 
bezpowrotnie dokonał takiego a nie innego wpisu do naszego 
dowodu osobistego. Wykaligrafował w nim nie podlegającą 
zażaleniom i odwołaniom nazwę miejsca urodzenia. Miejsce: 
Warmia albo Mazury, Dolny Śląsk albo Pomorze Zachodnie. 
Czas: druga połowa dwudziestego wieku. 

DARIUSZ SUSKA 

DB 6160221 

i . 

W tamten świat unoszą nas rozklekotane autobusy PKS-u. Najczęściej 
są to brudnożółte autosany, ale jeżeli mamy tyle szczęścia co świeżo upieczeni 
miliarderzy z Lotto, możemy jeszcze natrafić na niebieskiego jelcza. Tak, tego 
samego jelcza o aerodynamicznym kształcie kiszonego ogórka, dla którego, jak 
nam się zawsze wydawało, najodpowiedniejszym kolorem byłby zielony, choć 
dziwnym trafem i jakby specjalnie nam na złość, malowano go najczęściej na 
niebiesko, ewentualnie na czerwono. 

Oddalibyśmy wiele, żeby móc przejechać się takim jelczem. Raz jeszcze 
poczuć ów męczący smród spalin, od którego zbierało się nam na wymioty, jak 
wtedy, w latach sześćdziesiątych albo s iedemdzies iątych, kiedy ciężar 
podtrzymywania egzystencji nie stał się jeszcze naszym prywatnym ciężarem, a 
spoczywał, oczywiście na szczęście dla nas, w rękach naszych ogłuszonych 
męczącą codziennością ojców. 

Wtedy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tą codziennością, jeszcze nie 
zdołała dopaść nas monotonia czasu i wszystko wydawało się możliwe. Dlatego 
już do końca życia nasze wewnętrzne drgnienia emocji będą uwrażliwione na te 
wszystkie autobusowe huki, łomoty i podskoki, od których bolały uszy i robiły się 
sińce na nogach. I wbrew zdrowemu rozsądkowi będziemy przekonani, że 
nowoczesne autobusy mają jedną zasadniczą wadę: wewnątrz prawie nie słychać 
silnika, nie trzęsie i na dodatek niemiłosiernie śmierdzi dezodorantami. 

A tamten świat, świat, z którego pochodzimy, świat bogatej niegdyś, 
niemieckiej prowincji, świat, który rozpadał i niestety wciąż rozpada się na naszych 
oczach z błogosławieństwem, jak się wydaje, wszystkich możliwych sił wyższych, 
nic więc dziwnego, że to tamten świat będzie dla nas na zawsze jak baśń z 
tysiąca i jednej nocy, a raczej jak przygody Bolka i Lolka, biorąc pod uwagę 
ewoluowanie zbiorowej dziecięcej wyobraźni. 

2 . 

Oto dwie strony tego samego. Wyobraźmy sobie podróżnego, najchętniej 
obojętnego mieszkańca jakiegoś odległego kraju, Szwajcara albo Hiszpana, 
przejeżdżającego autobusem PKS-u przez Lidzbark, Pasłęk i Barczewo z wierszy 
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Kazimierza Brakonieckiego, a równie dobrze przez podsudecki Wojcieszów, 
Bielawę albo Złotoryję. Umysł Szwajcara, niezaburzony przez prywatną mitologię 
przemierzanych miejsc, natychmiast zauważy kilkudziesięcioletnią nędzę tych 
okolic. Nikt nie miał interesu, żeby w te miejsca inwestować, żeby tu budować i tu 
żyć. Skrzywdzono je i wydziedziczono. Opuszczone przez Niemców, którzy stąd 
zostali wygnani, zasiedlone przez wygnanych skądinąd Polaków, zawłaszczone 
przez tymczasowość, zarażone apatią oczekiwania na trzecią wojnę światową, 
która na powrót zmieni granice, osunęły się w materialną i metafizyczną próżnię 
realnego socja l izmu. Szwajcar patrzy przez z a p a r o w a n e szyby i widzi 
poniemieckie gospodarstwa, z których tynk opada jak ulewa, widzi popękane 
mury chylące się bezpowrotnie ku upadkowi pod naporem beznadziejnego czasu, 
widzi koryta rzek opanowane nie przez wodę, a przez potoki bezużytecznego 
żelastwa, pordzewiałe garnki i miednice, butelki po wódce i inne resztki 
rozkładającego się życia. Ów Szwajcar, obywatel bogatego kraju, który nie zna 
wszystkich niuansów oraz uwikłań tutejszej historii, skonstatuje z pewnością: oto 
przyszli barbarzyńcy, którzy na ruinach porządnej mieszczańskiej cywilizacji 
zaprowadzili swoje podrzędne porządki. 

Dla obiektywnego szwajcarskiego oka codzienność barczewskiego rynku 
będzie antypatyczna i nie do zniesienia. Jego wzrok bez kłopotu wyłowi z 
wyludnionej przestrzeni bezrobotnych okupantów przychodnikowej ławki, którzy 
obalają kolejnego jabola. A nos poczuje unoszący się w okolicy posterunku policji 
smród przetrawionego przez nieogolone gardła i chore żołądki alkoholu, 
roztaczający wokół atmosferę beznadziei, jedyne powietrze żyjących tu ludzi. 
Ręka w liście do znajomych opisze Barczewo jako miasteczko senne i upadłe, 
przeniknięte tym rodzajem prowincjonalności, którą w dupie mają nie tylko młodzi 
przeklęci poeci, ale także rodzące się tu ładne i ambitne kobiety. 

Z podobną pijaną sennością, z drzemiącymi na ławkach mężczyznami w 
zakurzonych marynarkach, Szwajcar być może spotkał się już na południu Francji. 
Różnica jednak jest oczywista. Po pierwsze na północy pojałtańskiej Polski do 
wina dolewa się spirytusu, tak że nie jest ono już właściwie żadnym winem, a 
alkoholową cieczą służącą do jak najszybszego odpłynięcia w świat bełkotliwego 
pijackiego niebytu. Po drugie tamtejszym domom nigdy się nie zdarzyło, by znikały 
z powierzchni ziemi jak kaczki. 

3 . 

Ale z nami jest inaczej niż ze Szwajcarem. My nie możemy być bezstronni, 
bo jesteśmy skażeni przez akt urodzenia, który automatycznie zawęża 
perspektywę. Mapa, o ile nie jest mapą naszej duszy, obiektywizuje i nie wyróżnia 
jednych miejsc kosztem innych. Akt urodzenia arbitralnie i bez udziału naszej 
woli opowiada się po stronie tego właśnie miejsca i tego właśnie czasu, choćby 
miało być to miejsce o przekreślonej historii i czas, który ostatecznie zobojętniał 
na istnienie ludzi i domów. 

46 FRONDA WIOSNA 1997 



Swoim zamaszystym charakterem pisma urzędnik bezpowrotnie dokonał 
takiego, a nie innego wpisu do naszego dowodu osobistego. Wykaligrafował w 
nim nie podlegającą zażaleniom i odwołaniom nazwę miejsca urodzenia. Miejsce: 
Warmia albo Mazury, Dolny Śląsk albo Pomorze Zachodnie. Czas: druga połowa 
dwudziestego wieku. 

Taki wpis, jak wiadomo, należy do świata przypadku, a nie wolnego wyboru, 
dlatego Kazimierz Brakoniecki poniekąd nie ma wyjścia sprzyjając krajom 
dotkniętym klęską o charakterze niemal kosmicznym. Jego wewnętrzna 
perspektywa chce je udomowić, na powrót tchnąć ducha życia w te pustoszejące 
miasteczka, które po doświadczeniach aludzkiego komunizmu ogarnęła apatia 
długiej i beznadziejnej agonii. 

4. 

Jak jest naprawdę? Prawdziwy jest awers czy rewers poniemieckiego 
świata Warmii? 

Na rewersie j e ż d ż ą śmierdzące autobusy PKS-u, a po sobotn ich 
dyskotekach wybuchają uliczne bijatyki, w których ludzi przebija się nożami. To 
jest jedyne i tylko literalne podobieństwo owych prowincjonalnych fabuł do fabuł 
antycznych tragedii. Inny wymiar, inni bohaterowie, prosto z wnętrza wódczanej 
prowincji, pogrążonej w biedzie, inercji i chaosie. 

Na awersie znajdują się wiersze Brakonieckiego, które sugerują, że o mury 
niszczejącego Barczewa nigdy nie otarł się głos Fryderyka Nietzschego 
obwieszczający światu, iż Bóg nieodwracalnie odwrócił się od historii. Frazy, które 
starają się przekonać, że ocalenie, jeżeli istnieje, to ukrywa się w zaspanych 
piaskach prowincji. Wersy, które dowodzą, że już postaci z mitologii łowiły ryby w 
podolsztyńskich jeziorach. 

Według Brakonieckiego przestrzeń wokół Barczewa jest święta, a 
egzystencja człowieka orientuje się według punktów, które ta przestrzeń wyróżnia: 
wież kościołów, wysokich traw, osobnych topoli. Próbuje on na powrót skleić 
pokawałkowany świat, czasy i przestrzenie, ciała i dusze. Jest przekonany, że 
sobotnie rowerowanie po Warmii to równocześnie żydowska podróż z Egiptu do 
Emaus, to celtyckie wędrowanie wokół jeziora Klebark, to święta jednorodność i 
równoczesność wszystkich miejsc i czasów. Rzadko, bardzo rzadko, ale zdarza 
się tak myśleć nam, mieszkańcom zniszczonych prowincji. 

Dariusz Suska 
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Konflikt jest dla chrześcijanina cieniem prawdy i tylko 
jako taki może zostać przyjęty. Konflikt jest cieniem prawdy, 
która nigdy nie jest powszechnie przyjmowana. Bo przyjęcie 
prawdy jest aktem moralnym i wystarczająco wielu, z 
wystarczająco wielu powodów nie dokonuje wyboru, czyli aktu 
poznania. A dopóki nie wszyscy przyjmują ciężar prawdy, 
wybierający prawdę jest zmuszony do przyjęcia ciężaru 
konfliktu. 

CEZARY MICHALSKI 

PRZECIW INTERPRETATOROM APOKALIPSY 

P o s t m o d e r n i s t y c z n y l i b e r a l i z m 

Uniwersytety, media, a także klasa polityczna Zachodu (a więc również 
Polski), zauroczone są dzisiaj (nieraz nawet o tym nie wiedząc) ideologiczną 
propozycją liberalizmu postmodernistycznego. Czym jest postmodernistyczny 
liberalizm w wymiarze politycznym? Przekonaniem, że da się, poprzez wycofanie 
z przestrzeni publicznej różnych tożsamości i stanowisk moralnych, uczynić 
politykę, prawodawstwo, życie społeczne, a w końcu całą cywilizację „neutralnymi 
światopoglądowo". Pozwoli to uniknąć konfliktów, które przerażały jeszcze 
Hobbesa, mówiącego, że nie sposób w oparciu o „owe niepewne i mętne pojęcia 
etyczne" uprawiać polityki. 

To jest postmodernistyczny liberalizm w wersji dla proletów, w wersji dla 
szarych ludzi zmęczonych nieustannymi kłótniami, sporami o aborcję, o jakieś 
wartości. Solenna obietnica nieustającego świętego spokoju. 

Druga twarz, czy też raczej druga funkcja liberalnego postmodernizmu, 
jest przeznaczona dla dominujących, progresywnych elit, które doskonale są 
świadome paradoksu „neutralności światopoglądowej" i wiedzą, że przestrzeń 
społeczna nie obejdzie się bez aksjologicznego porządku i aksjologicznych 
fundamentów. Tyle tylko, że w miejsce usuwanych i wypychanych z „neutralnej 
światopoglądowo" przestrzeni państwa i życia społecznego starych wiar i 
tożsamości, mają zamiar wprowadzać tam własne wiary i własną aksjologię. Kiedy 
Richard Rorty czy Zygmunt Bauman definiują się jako „liberalne ironistki" i 
zwolennicy „kultury będącej źródłem przyjemności", w jednoznacznej opozycji 
do „barbarzyńców", nie jest to bynajmniej zapowiedź tworzenia jakiejś cywilizacji 
neutralnej światopoglądowo. Jest to zapowiedź stosowania bezwzględnej inżynierii 
społecznej. Jest to zapowiedź bezwzględnej walki o panowanie „liberalnych 
ironistek" nad przestrzenią życia publicznego, po usunięciu z niej wszelkich 
konkurencyjnych tożsamości. 
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Nie miejsce tutaj na rekonstruowanie postmodernistycznej aksjologii 
( jakkolwiek dziwacznie brzmi taka zbitka słowna). Ideologia pozytywna 
postmodernistycznego liberalizmu jest mieszanką liberalnej i marksistowskiej 
antropologii, wrażliwości i odruchów etycznych. Mamy tutaj zarówno wiarę w 
możliwość nieustannego samodoskonalenia się ludzkości, jak też smutne 
przekonanie, że wobec naturalnych skłonności ludu (tłumu, ciemnogrodu), 
naturalnym przewodnik iem ludzkości na drodze s a m o r o z w o j u jest el ita 
wyzwolonych, ironicznych sceptyków. Znajdujemy tu szczątkową wiarę w wolny 
rynek, rozumiany przede wszystkim jako emanacja wolności jednostki skierowana 
przeciw ograniczającym ją wartościom, jak też przekonanie, że przecież tym 
wolnym rynkiem ktoś musi kierować. Ktoś musi także decydować o przeznaczaniu 
zysku wypracowanego przez wolnorynkową gospodarkę na ambitne programy 
socjalne, na krucjaty w imię praw uciskanych mniejszości, na republikańskie 
budowle w rodzaju paryskiego „Łuku praw człowieka", a w końcu na oświatę 
publiczną, rozumianą nie jako kształcenie, ale jako „oświecanie". Ową dwoistość 
p o s t m o d e r n i s t y c z n e g o l iberal izmu c h a r a k t e r y z u j e naj lepie j p o ł ą c z e n i e 
postępowego, ideologicznego zapału szefa Fundacji im. Stefana Batorego (O, 
biada twemu imieniu sarmacki monarcho!) Aleksandra Smolara, z biznesową 
bezwzględnością finansującego tę fundację spekulanta giełdowego Georga 
Sorosa. Zresztą także sam Soros wypowiadał się wielokrotnie przeciwko „ślepocie" 
wolnego rynku. 

Hasła wolności (czy też raczej wyzwolenia) i autonomii jednostki godziły 
się już świetn ie z inżynier ią s p o ł e c z n ą i t e r r o r e m na g r u n c i e t r a d y c j i 
marksistowskiej. Postmodernistyczny liberalizm to jednak właśnie marksizm, który 
próbuje przejąć całą liberalną tradycję i realny dorobek liberalizmu w walce z 
nadużyciami tota l i taryzmów. M a r k s i s t o w s k i e z ducha p o d s t a w i e n i e za 
„totalitaryzm" wszelkiego autorytetu politycznego i przedpol i tycznego (od 
autorytetu władzy państwowej aż po autorytet nauczyciela w klasie czy rodziców 
w rodzinie) pozwoliło postmodernistycznym ideologom na nazywanie siebie 
liberałami. Co gorsza, klasyczny liberalizm nie wypracował szczepionki, nie potrafił 
odrzucić owego nieoczekiwanego sprzymierzeńca w rodzaju całych hord 
lewicowych intelektualistów rozczarowanych do realnego marksizmu w wydaniu 
sowieckim czy chińskim. Rawls czy Gray są dzisiaj bliscy uznania Rorty'ego za 
liberała i sami powoli przesuwają się na pozycje akceptujące rewizjonistyczny, 
czy też postmodernistyczny liberalizm. Wobec tego - z pełną świadomością i z 
poczuciem niedokonywania poważniejszego nadużycia - stosuję na określenie 
tej nowej i dominującej dzisiaj formacji termin liberalizm postmodernistyczny 

M o d l i t w ą i p r a c ą 

Kiedy pozostajemy w głębokiej defensywie, każdy przejaw kontestacji 
panującego porządku wydaje się nieść nadzieję. Kiedy jesteśmy ofiarami 
bezwzględnej propagandy nastawionej na modyfikowanie i niszczenie wszystkich 
realnych tożsamości, wówczas nietzscheański okrzyk protestu wydaje się bliski 
zawołaniu Chrystusa „przyszedłem rzucić ogień na ziemię". Jednak nie każdy 
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bunt przeciw ideologicznemu postmodernizmowi, nie każdy fundament takiego 
buntu, jest do zaakceptowania. Nazizm był przecież także „skutecznym" buntem 
przeciw demokracji liberalnej i agresywnym atakom na narodową tożsamość. 
Pozostawił swoje ślady na całej kuli ziemskiej, pozostawił po sobie mit, żywiący 
młodocianych ekstremistów na wszystkich kontynentach. 

Mamy jednak to szczęście, że nie jesteśmy biernymi ofiarami jakiegoś 
apokaliptycznego tryumfu nowej uniwersalnej ideologii. Nawet w wymiarze 
lokalnym, sprowadzającym się do współczesnego polskiego życia kulturalnego i 
politycznego, wyszliśmy z fazy głębokiej defensywy wobec języka i praktyki 
postmodernistycznego liberalizmu. Istnieją pisma, rozwijają się środowiska, 
wypracowywany jest i doskonalony język, w którym można formułować inne 
propozycje ideowe. Samo tylko pokolenie dwudziesto- i trzydziestolatków 
stworzyło instytucje i środowiska „Debaty", „Frondy", „Arcanów". Liczni politycy i 
dziennikarze, zarówno wywodzący się z dawnego Ruchu Młodej Polski, związani 
z „Polityką Polską", jak też uformowani w innych miejscach intelektualnej refleksji, 
zaczynają oddziaływać na polityczną i cywilizacyjną propozycję różnych partii i 
ugrupowań. Dzięki pracy tych wszystkich środowisk powstała alternatywna wobec 
przestrzeni liberalnych mediów i instytucji, przestrzeń publicznej komunikacji i 
publicznej aktywności. Nie jesteśmy skazani na niezróżnicowany, heroiczny krzyk 
moralnego protestu. Czeka nas raczej formułowanie bardziej artykułowanych 
deklaracji programowych, dokonywanie odpowiedzialnych wyborów życiowych i 
p o d e j m o w a n i e o s t r o ż n y c h , ś w i a d o m y c h swoich k o n s e k w e n c j i , decyzj i 
politycznych. 

Przede wszystkim jesteśmy już na tyle silni, aby odrzucić pewien typ 
radykalizmu, właściwy ludziom zepchniętym do wiecznej defensywy, pozbawionym 
na zawsze wpływu na rzeczywistość. To odrzucenie radykalizmu widoczne jest 
już w esejach Pawła Lisickiego, czy w politycznych analizach Rafała Matyi. 
Podobny ton można było odnaleźć w tekście „Ukradziony sobór", otwierającym 
poprzedni numer „Frondy", a także w wielu artykułach pojawiających się na łamach 
tygodnika „Nowe Państwo". 

S t u d i u m r a d y k a ł a 

Wybór radykalizmu jest czymś więcej niż wyborem formy, jest czymś więcej 
niż zapałem. Przesądzać może o samej trwałości naszej propozycji i naszego 
wyboru. 

Radykalizm jest fajny. Chrystus był radykałem. Tylko, że w przypadku 
radykalizmu redaktorów pism i młodych „politycznych żołnierzy" potrzeba 
gwarancji. Gwarancją radykalizmu Chrystusa był sam Chrystus. Radykalizm mniej 
szlachetny, naznaczony naszymi błędami i skłonnościami jest mniej jednoznaczny, 
a i jego owoce bywają bardziej nieprzewidywalne. 

Kiedy myślę o groźbie radykalizmu, przypomina mi się zaskakująca 
ewolucja młodych katolików, związanych w latach trzydziestych z g r u p ą 
„Odrodzenie". Od wytężonego oczekiwania na moralną apokalipsę, na moralny 
przełom w wymiarze społecznym, przeszli do komunizowania. Także i społeczny 
katolicyzm niektórych młodych falangistów bywał nie najwyższej próby. Wszyscy 
oni podejmowal i próby przyspieszania apokal ipsy, próby p r o s t a c k i e g o 
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przekładania wszystkich metafor świętego Jana na język politycznych sloganów. 
Radykał nie zawsze rozróżnia z r e s z t ą k ierunek, z k tórego n a d c h o d z i 
apokaliptyczne oczyszczenie. Radykalny narodowiec może pisać pochwałę czynu 
Ulrike Meinhof. Radykalny komunista może się głośno cieszyć się z faszystowskiej 
zadymy, która obnaża słabość demokratycznych instytucji i przybliża moment 
ostatecznego rozwiązania. Historycy i politolodzy zajmujący się okresem Republiki 
Weimarskiej zaobserwowali niezwykłe zjawisko. Wśród partyjnej młodzieży 
komunistycznej i nazistowskiej następowały wzajemne przepływy i przenikania. 
Nawet Ernst von Salomon pisał w swoich wspomnieniach, że wyznawcy obu 
radykalizmów często pomagali sobie w akcjach skierowanych przeciwko 
instytucjom znienawidzonej i słabej Republiki. Młodzi naziści i młodzi komuniści 
potrzebowali apokalipsy, potrzebowali jej tu i teraz, w wymiarze społecznym i 
pol i tycznym. W Niemczech hit lerowskich znaczna część tych młodych, 
niespokojnych duchów skończyła w NSDAP. Gdyby pierwsza dokonała się 
rewolucja komunistyczna, przepływ dokonywałby się w odwrotnym kierunku. 

Również dzisiejszy radykalizm młodych narodowców, a także niektórych, 
co bardziej apokaliptycznych młodych chrześcijan, nie budzi mojego entuzjazmu. 
Nie wiem, czy niektórzy młodzi narodowcy, jeśli nie doczekają się szybko swojej 
narodowej rewolucji, będąw stanie podjąć się codziennej pracy na rzecz realnego 
polskiego państwa. Czy będą się w stanie zmusić do pracy nad powolnym 
przekonstruowywaniem polskiej sceny politycznej, czy będą w stanie pracować 
nad odbudową polskiego państwa pozbawieni wizji utopijnej przemiany, która 
przydarzy się za rok, albo najdalej za trzy lata. 

Można też nieraz usłyszeć uczestnika wspólnoty neokatechumenalnej, 
którego gwałtowne nawrócenie liczy sobie kilka miesięcy albo kilka wiosen, jak 
nie może powstrzymać się od publicznego biadania nad letniością polskich 
katolików. Miliony polskich katolików nie powtarzają sobie przecież na głos, od 
rana do wieczora: „Chrystus jest ze mną, dzisiaj powiedział mi to i to, znowu 
udzielił mi wskazówki". Zmęczony czterdziestolatek z trójką dzieci, kiedy wychodzi 
z kościoła po niedzielnej mszy, zapewne rzadko zdobywa się na taką żarliwość, 
aby głośno wołać do swojej żony i dzieci: „Przyjęliśmy Chrystusa! Chrystus jest 
teraz w nas! Będzie nam towarzyszył przez następne kilka dni, zawierzcie swoje 
życie Chrystusowi!" I żeby nie było wątpliwości, czymś wspaniałym jest dla mnie 
takie żarliwe i publiczne deklarowanie swojej wiary. Trochę nawet żałuję, że przy 
wyjściu z kościoła po niedzielnej mszy nie słyszy się w tłumie takich eksklamacji. 
Jednak ten zmęczony czterdziestolatek z żoną i trójką dzieci wierzy - i jest to 
wiara przeniesiona i ocalona w jego rodzinie przez pokolenia, przez wieki, mimo 
wszystkich zdrad, niedoskonałości, rozczarowań i potwornego zmęczenia. 
Chciałbym wiedzieć, jak będzie wyglądała za dwadzieścia lat wiara dzisiejszego 
neokatechumena dotkniętego apokaliptycznym radykalizmem. Czy pozostanie z 
niej choćby męstwo cotygodniowej mszy świętej i codziennego ponawiania prób 
odrobinę choćby lepszego życia i odrobinę choćby pełniejszej wiary. 

Radykał obiecuje przełom i oczyszczenie. Obiecuje przełom innym i sobie. 
Obiecuje sobie i innym, w imieniu Boga, czasy ostateczne. Radykał oczekuje 
mistycznego albo politycznego przełomu, a przełom nie nastąpi. Nigdy nie 
następował taki przełom, jakiego oczekiwaliśmy, bo przyszłość jest przed nami 
zakryta, a Bóg nie realizuje naszej woli tylko Swoją. 
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A ponieważ przełom nie przychodzi, zaczyna się rozczarowanie. Radykał 
rozczarowuje się do świata, do samego siebie, a w końcu do Boga (czemu nie 
zesłał takiego przełomu, jaki obiecałem, w Jego imieniu, sobie i innym?). 

Radykał rozczaruje się do samego siebie i będzie musiał żyć z tym 
rozczarowaniem. A bardzo trudno jest z nim żyć. 

Nieumiejętność życia z poczuciem rozczarowania samym sobąjest główną 
przyczyną porzucania wiary, a także porzucania innych tożsamości. Wiara wielu 
ludzi okazywała się słabsza od ich rozczarowania samymi sobą. Polskość wielu 
ludzi okazywała się słabsza od ich rozczarowania Polakami. 

A jednak trzeba się nauczyć żyć i to żyć dobrze, działając, czyniąc dobro, 
mimo towarzyszącego nam poczucia rozczarowania samymi sobą. 

To N i e t z s c h e , a n ie B ó g u m a r ł 

W mikroskopijnych ugrupowaniach i w periodykach polskiej prawicy 
narodowej znajduję wiele radykalizmu, będącego konsekwencją półwiecznej 
marginal izacj i , poczucia w y m u s z o n e j , odz iedz iczonej i n i e o d w r a c a l n e j 
nieodpowiedzialności za państwo i przestrzeń realnej polityki. Nie jestem w stanie 
wzbudzić w sobie „politycznego" entuzjazmu Jacka Bartyzela dla monarchii, która 
wydaje mi się tak samo wrażliwa na zepsucie i nie bardziej odporna na ludzkie 
słabości od demokracji. Także jego wybory polityczne wydają mi się nieodrodną 
konsekwencją radykalnej utraty nadziei. Jednak Jacek Bartyzel świadomie odcina 
się od nacechowanego chorobliwym radykalizmem stylu myślenia nowej, 
neopogańskiej lub nihilistycznej prawicy europejskiej. (Znaczna część „nowej 
prawicy" porzuciła Kościół i samo chrześcijaństwo, jako nie dość radykalne w 
wymiarze społecznym i politycznym.) Mój największy podziw budzi jednak 
konsekwentny, inspirowany przez tradycję filozofii chrześcijańskiej, dyskurs 
antykontraktualistyczny Jacka Bartyzela. Bowiem stosunkowo jeszcze ostrożny 
k o n t r a k t u a l i z m H o b b e s a czy L o c k e ' a , z r e i n t e r p r e t o w a n y na g r u n c i e 
marksistowskiego odrzucenia podziału na sferę polityczną i przedpolityczną, stał 
się dzisiaj dyskursem już nie politycznym ale kulturowym. Zaczyna być kierowany 
nie tylko przeciwko jakiejś formie władzy, ale przeciwko wszelkim wspólnotom i 
tożsamościom. Przeciwko narodowi, rodzinie, a nawet tej dyktatorskiej i arbitralnej 
władzy, jaką sprawuje nad naszą psychiką nasze ego, ukształtowane w owych 
ponurych epokach, kiedy rządzenie (przekonywanie, ograniczanie, karanie i 
nagradzanie) jawi ło się j a k o coś n a t u r a l n e g o i n i e w i n n e g o . Przy jęcie 
Hobbesowskiej czy Locke'owskiej wizji autonomicznych jednostek, poruszających 
się w pustce, nawiązujących i rozwiązujących między sobą takie związki i 
w s p ó l n o t y , k t ó r e na d a n y m e t a p i e z a p e w n i a j ą im w i ę k s z e p o c z u c i e 
bezpieczeństwa i więcej przyjemności, to wybór uniemożliwiający na dłuższą metę 
jakikolwiek dyskurs w obronie tożsamości, w obronie metafizycznych, czyli 
realnych fundamentów jakiejkolwiek wspólnoty i tożsamości. 

Jeśli bowiem przyjmiemy liberalną, „kontraktualistyczną" antropologię, 
z n a j d z i e m y się w s y t u a c j i bez w y j ś c i a . S t a n i e m y się a n o n i m o w y m i , 
a u t o n o m i c z n y m i j e d n o s t k a m i w y z u t y m i z o b i e k t y w n y c h t o ż s a m o ś c i , 
wymagających nie heroicznego projektowania w pustce, ale po prostu mężnego 
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potwierdzającego wyboru naszej wiary i naszej wspólnotowej przynależności. 
Jeśli odrzuca nas estetyka współczesnej cywilizacji liberalnej, jeżeli mamy w sobie 
zbyt wiele dumy (nieraz zaledwie pychy), możemy już jedynie stać się jałowymi, 
wewnętrznymi kontestatorami cywilizacji l iberalnej. Nie będziemy mieli do 
zaproponowania żadnego alternatywnego rozwiązania poza patosem naszego 
heroicznego, absurdalnego, czysto estetycznego buntu w stylu Nietzschego czy 
Jungera. (Możemy też wycofać się do poziomu neopogańskich fascynacji. Ale 
wówczas mamy szansę przelicytować w złu nawet postmodernistyczną utopię.) 
Taką wewnętrzną, jałową kontestację liberalizmu proponuje dzisiaj większość 
grup zachodnioeuropejskiej „nowej prawicy". 

Spośród poważnych autorów polskiej rewolucji konserwatywnej, najbliżej 
nurtu zachodniej, laickiej „nowej prawicy" lokują się teksty i wypowiedzi Jarosława 
Zadenckiego. Radykalny ton dominujący w książce Zadenckiego „Wobec 
despotyzmu wolności", a już szczególnie patos jego rozważań publikowanych w 
cyklu „W poszukiwaniu utraconego suwerena", to nie tylko kwestia formy. Patos 
Nietzschego był naturalną konsekwencją jego antropologii i wizji świata. Wizja 
pustki, w której projektujemy ład polityczny, a nawet samych siebie, wymusza na 
nas patetyczny heroizm. 

W ostatnim numerze „Stańczyka" Jarosław Zadencki wydaje się zrywać z 
perspektywą kontestacji zamkniętej wewnątrz liberalnego świata. „Pamiętaj - pisze 
- że los tak szczęśliwie sprawił, że to Fryderyk Nietzsche, a nie Bóg umarł". Nie 
wiemy, czy to zdanie jest aktem wiary, nawet ostrożnej wiary filozofa, czy też 
jedynie chłodną konstatacją faktu, że „mit" religijny przetrwał i przeżył, w wymiarze 
społecznym, kruchą tożsamość nietzscheańskiego i post-nietzscheańskiego 
buntu. W obu wypadkach jest to deklaracja mężna, szczególnie jeśli wziąć pod 
uwagę własne, estetyczne fascynacje Zadenckiego. Jednak tylko realne 
potwierdzenie tożsamości religijnej i wspólnotowej pozwoli Zadenckiemu opuścić 
świat liberalny, który budzi takąjego odrazę. Wówczas stanie zresztą przed innymi 
problemami estetycznymi. Stanie wobec wyzwań chrześcijańskiej wrażliwości 
społecznej (która zawiodła na manowce niejednego katolika), chrześcijańskiego 
przekonania o istotowej równości wszystkich ludzi. Będzie także musiał zastanowić 
się nad niezwykłą ostrożnością deklaracji politycznych i społecznych, która u 
głęboko wierzących chrześcijan jawnie kontrastuje z ich moralnym radykalizmem. 
Zatem także na zewnątrz liberalnej antropologii czyhają poważne problemy i 
wątpliwości. Rozstrzygane są jednak w prawdzie, a nie w postmodernistycznej 
bądź heroicznej pustce. 

O w o l n o ś c i 

Objawienie, którego prawda stanowi istotną część kompletnej tożsamości, 
jest powszechne: może do niego przystąpić każdy człowiek. Naturą człowieka 
jest możliwość zaakceptowania treści Objawienia. Jeśli ktoś uczciwie, a nie na 
podobieństwo sofisty, pyta: „a co będzie z ludźmi, którzy nie poznali treści 
Objawienia?", możesz mu odpowiedzieć: „zamiast tracić cenne sekundy swojego 
krótkiego życia na zadawanie mi tego pytania, idź i nauczaj ich o Objawieniu, bo 
jako ludzie zostali przygotowani na przyjęcie tej prawdy". 
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Co jednak wynika z samego Objawienia? Wynika z niego metafizyka i 
moralność, ale czy wynika z niego jedna, konkretna filozofia polityczna, lub jedna 
konkretna estetyka? O ile istnieją „struktury grzechu", instytucje i teorie już u 
swoich podstaw sprzeczne z prawdą Objawienia, to nie wiadomo, czy istnieje 
tylko j e d e n rodzaj „st ruktur dobrej nowiny", j e d n a pol i tyczna f i lozof ia 
chrześcijańska, chrześcijańska estetyka. Czy ze względnej niesprzeczności 
doktryny religijnej musi wynikać niesprzeczność dających się z nią pogodzić 
filozofii politycznych? 

Socjalizm chrześcijański, chrześcijański liberalizm nie są socjalizmem i 
liberalizmem, albo też przydomek „chrześcijański" jest w nich jedynie rodzajem 
dezinformacji. Bowiem o istocie socjal izmu czy l iberalizmu stanowią ich 
antropologie, koncepcje człowieka. A te odległe są od antropologii chrześcijańskiej. 
Także konserwatyzm może być jedynie odruchem ufundowanym na jakiejś 
pogańskiej, nazbyt pesymistycznej antropologii. 

Czy można jednak stworzyć „rozluźniony" system filozoficzny, estetyczny, 
w końcu zawierający teorię polityki, który nie byłby sprzeczny z doktryną 
chrześcijańską, a zatem w ten niejednoznaczny i niebezpośredni sposób z niej 
wynikał (jako, że ona byłaby dla niego systemem ograniczającym)? 

Jedno jest pewne. Zgoda na Objawienie to zgoda na konflikt. Przynieść 
prawdę, to przynieść konflikt. Tutaj Jezus Chrystus zgodny jest w swoim 
rozpoznaniu z rozpoznaniem Richarda Rorty'ego czy Zygmunta Baumana. Prawda 
jest miną założoną pod fundamenty postmodernistycznego projektu cywilizacji 
neutralnej światopoglądowo, tworzonej i zamieszkiwanej przez ironicznych 
sceptyków. Szczególnie prawda w religii i naukach humanistycznych. 
Bo prawda w naukach humanistycznych, prawda Objawienia, jest prawdą wyboru, 
a nie „neutralną światopoglądowo" prawdą matematycznego dowodu. Akt moralny 
staje się tutaj najczystszym aktem poznania. Stąd też przywrócony (nawet jeśli 
nie odpowiada nam nazwa) honor retoryki, perswadowania, przekonywania. Jeśli 
to wybór rozstrzyga, a nie dowód, wówczas retoryczny esej, moralizowanie, staje 
się wstępem do najczystszego aktu epistemologicz-nego, aktu poznania. Staje 
się wstępem do aktu wyboru. 

„Dla wielu historia przestała być wiarą; stała się wiedzą" - ironizuje autor 
retorycznych i moralizatorskich esejów, Henryk Krzeczkowski. I czyni to bynajmniej 
nie z pozycji postmodernisty, ale z pozycji chrześcijanina. Tej zgody na konflikt 
nie w o l n o myl ić z n i e t z s c h e a ń s k ą f a s c y n a c j ą k o n f l i k t e m . R a d y k a l i z m 
chrześcijańskiego wyboru prawdy jest wprost odwrotnie proporcjonalny do 
radykalizmu społecznych i politycznych wyborów chrześcijan. Wystarczy choćby 
przypomnieć kontrast pomiędzy radykalizmem moralnych i metafizycznych 
deklaracji Zygmunta Krasińskiego, a ostrożnością zajmowanych przez niego 
pozycji społecznych i politycznych. 

W eseju pt. „Głowa Holofernesa" Paweł Lisicki, przeciwstawiając moralny 
czyn Judyty - zbrodni Salome, napisał: „Okrucieństwo jest jakby cieniem 
sprawiedliwości. I tylko jako takie może zostać przyjęte". Parafrazując go można 
powiedzieć, że konflikt jest dla chrześcijanina cieniem prawdy i tylko jako taki 
może zostać przyjęty. Konflikt jest cieniem prawdy, która nigdy nie jest 
powszechnie przyjmowana. Bo przyjęcie prawdy jest aktem moralnym i 
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wystarczająco wielu, z wystarczająco wielu powodów nie dokonuje wyboru, czyli 
aktu poznania. A dopóki nie wszyscy przyjmują ciężar prawdy, wybierający prawdę 
jest zmuszony do przyjęcia ciężaru konfliktu. 

Jednak fascynacja samym konfliktem, jego heroizmem i energią, jak to 
ma miejsce u Nietzschego, Sorela, Jungera, Camusa (ale także u niektórych 
chrześcijan o nazbyt apokaliptycznym usposobieniu) jest tylko ostateczną pułapką 
pychy. Jest nagrodą ofiarowaną samym sobie przez tych, którzy obiecali obywać 
się w swoim myśleniu bez jakiejkolwiek nagrody. Polak-katolik, za którym stoi 
siła realnej (nawet jeśli posiada miliony szlachetnych wyjątków) tożsamości, nie 
musi być heroiczny w tym nowym, nihilistycznym sensie. Wystarczy mu tradycyjna 
cnota męstwa. To nie ma zresztą nic wspólnego z optymizmem. Prawda nie 
wybrana, nie zrealizowana, cierpi bezgranicznie (patrz, Droga Krzyżowa). Cała 
ludzka historia jest królestwem cierpienia będącego konsekwencją grzechu - błędu 
poznawczego, polegającego na niewybraniu prawdy przez osoby i wspólnoty. 
Ale to nie ma nic wspólnego z wolą mocy, to nie dzieje się w pustce. 

Cezary Michalski 
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Gottfried Helnwein "Madonna" 1996 (olej, akryl). 
Artysta jest członkiem Kościoła scjentologicznego. 
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W atakach na Kościół pamfleciści Nowej Prawicy 
prześcigają często nawet lewaków. Oto próbka ich krytyki: 
"Liczba ciał zmasakrowanych przez sługi Boga miłości... jest 
dzisiaj niezliczona... Gdyby Nicolae Ceaucescu żył kilkaset lat 
temu, byłby niedalekim od typowości księciem Kościoła, a 
nawet - częsty precedens - świętym... Idea totalitaryzmu, złe 
ziarno Inkwizycji, Auschwitz i Gułagu były przeniesione do 
Europy i narzucone jej przez naśladowców Jezusa Chrystusa" 

MAREK KONOPKO 

NOWA PRAWICA, NOWA KULTURA, NOWE 
POGAŃSTWO 

W 1968 r. fala strajków studenckich, zapoczątkowana na uniwersytecie w 
Berkeley, ogarnęła całe Stany Zjednoczone i przerzuciła się do Europy, gdzie w 
Paryżu studenci omal nie wywrócili Piątej Republiki; we Frankfurcie nad Menem 
Andreas Baader wysadził w powietrze swój pierwszy dom towarowy; w Medelin 
konferencja biskupów Ameryki Łacińskiej zaaprobowała tzw. teologię wyzwolenia 
jako podstawę działalności ewangelizacyjnej; w Brazylii działacz tamtejszej partii 
komunistycznej Carlos Marighelli zaczął pisać swój "Mini-podręcznik miejskiego 
partyzanta", który szybko stał się nie tylko światowym bestsellerem, ale również 
biblią terrorystów. 

Jak pisze Claire Sterling, "rok 1968 był niewątpliwie rokiem narodzenia 
się nowej generacj i , która po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej 
wypowiedziała swoją własną wojnę przeciwko społeczeństwom, pokazując, na 
krótko co prawda, ogromną siłę. W pewnym momencie wydawało się, że cała 
planeta zmierza w lewo, w stronę jakiejś niezdefiniowanej, ale ciągle oczekiwanej 
rewolucji". 

Rok 1968 był jednak nie tylko triumfem Nowej Lewicy, stał się on także 
początkiem istnienia tzw. Nowej Prawicy, która widząc ów zwrot na lewo 
postanowiła się uaktywnić. W tymże roku we Francji powstała organizacja pod 
nazwą GRECE (Groupe de Recherches et d'Etudes pour la Civilization Europeene 
- Grupa Badawczo-Studyjna Cywilizacji Europejskiej), która stała się zaczątkiem 
działalności Nowej Prawicy. Obecnie najbardziej prężne środowiska NP odnaleźć 
można we Francji, Niemczech, Belgii, Włoszech i Hiszpanii. 

Wielu publicystów za największą ich zasługę uważa rozpowszechnienie 
pojęcia 

" m e t a p o l i t y k i " . 
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Europejska NP nie jest bowiem formacją stricte polityczną, ale bardziej zajmuje 
się tą sferą działalności publicznej, która dotyczy wyborów przedpolitycznych, a 
na politykę ma wpływ niebezpośredni i długofalowy. Jest to głównie sfera 
kulturowa, dlatego stojący na czele GRECE Jacques Marlaud woli zamiast Nowa 
Prawica używać określenia Nowa Kultura. 

NP jest absolutn ie n i e p o d o b n a do ż a d n e j innej siły po l i tycznej 
identyfikowanej dotychczas z prawicą - i to bynajmniej nie z tego powodu, że 
koncentruje się na działalności kulturowej i jest raczej formacją intelektualną niż 
zwartą siłą polityczną uczestniczącą w grze o władzę. Jej odmienność od innych 
nurtów prawicowych każe ją sytuować raczej bliżej "rewolucjonistów 1968 roku" 
niż tradycyjnych konserwatystów. Najwybitniejszy przedstawiciel tej orientacji Alain 
de Benoist, zwany "papieżem" Nowej Prawicy, nie ukrywa zresztą swoich 
fascynacji Gramcsim, Baudrillardem czy szkołą frankfurcką. Czołowe pismo NP 
"Perspectives" pisze, że jej reprezentanci "przekraczają stare podziały na lewicę 
i prawicę dążąc w kierunku nowej syntezy myśli radykalnej". Np. przywódca NP 
we Włoszech Marco Tarchi twierdzi, że należy odnaleźć punkty styczne z myślą 
lewicową i adaptować niektóre z nich w celu walki ze wspólnym wrogiem, jakim 
jest materializm i liberalizm. Kierowana przez niego formacja nie stroni więc od 
kontaktów zarówno z włoską Nową Lewicą, jak i z lewacką bojówką Lotta Continua 
(Walka Ciągła). Tarchi zwraca uwagę, że należy kłaść nacisk na słowo "nowa", 
nie zaś na słowo "prawica". Na czym polegać by więc miała owa nowość? 

Na pewno jednym z głównych rysów NP jest jej 

a n t y k a p i t a l i z m . 

Alain de Benoist uważa społeczeństwo kapitalistyczne za "najgorszy rodzaj 
społeczeństwa, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Najgorszy, ponieważ najbardziej 
podporządkowany tyranii ekonomii; najgorszy ponieważ najmniej organiczny i 
d latego najbardziej n ieludzki". Krytyka kapi ta l izmu d o k o n y w a n a przez 
przedstawicieli NP w wielu miejscach niemal powtarza argumenty Herberta 
Marcuse'go z "Człowieka jednowymiarowego". Największą niechęć budzi 
zwłaszcza redukcja człowieka do roli konsumenta w supermarkecie. Ze wszystkich 
myślicieli kapitalistycznych najbardziej krytykowany przez NP jest Fryderyk Hayek 
odrzucający ideę sprawiedliwości społecznej, zasadę równości szans, solidarność 
międzyludzką, redystrybucję dochodu narodowego i zasadę suwerenności 
narodowej, a zamiast tego głoszący - jak pisze de Benoist - "prawo dżungli", 
które charakteryzować ma nie prymitywne, lecz rozwinięte organizmy społeczne. 

Ponieważ agresywny konsumpcyjny kapitalizm jest postrzegany przez NP 
jako środek amerykańskiej dominacji w świecie, dlatego kolejnym rysem tej 
formacji jest jej 

a n t y a m e r y k a n i z m . 
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Zdaniem działaczy NP Stany Zjednoczone poprzez oligarchiczną sieć wielkich 
korporacji i mediów pragną narzucić całemu światu swój styl życia, doprowadzając 
do jego totalnej unifikacji. W ślad za inwazją gospodarczą Amerykanów podąża 
z n a c z n i e g r o ź n i e j s z a od niej inwazja d u c h o w a , która p o p r z e z s w o j ą 
h o m o g e n i z a c j ę k u l t u r o w ą może zagroz ić t o ż s a m o ś c i p o s z c z e g ó l n y c h 
społeczeństw europejskich. Symbolem tego imperializmu kulturowego, zwanego 
przez publicystów NP "coca-colonizacją", jest budowa we Francji Eurodisneylandu, 
który ma dla Amerykanów większe znaczenie strategiczne niż ich bazy wojskowe 
w Europie Zachodnie j , gdyż oddziałuje na sferę menta lności i kultury. 
Reprezentanci NP są tak antyamerykańscy, że często występowali niemal w 
jednym szeregu z działaczami lewicowymi, krytykując interwencję USA w 
Wietnamie, amerykański purytanizm obyczajowy czy też religię kalwińską, ich 
zdaniem, odpowiedzialną za rasizm. 

Wiąże się z tym inna cecha NP, mianowicie jej 

a n t y r a s i z m . 

Poszukując przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, europejska NP szuka 
sojuszników w Trzecim Świecie, głównie w krajach islamskich. Np. zdaniem Bruno 
Etienne przyszłość Francji leży na Południu, a oś Paryż-Algier mogłaby stanowić 
alternatywę dla zwróconej na Wschód luterańskiej Europy. W ogóle islam cieszy 
się większą sympatią przedstawicieli NP niż chrześcijaństwo. Lubią oni powoływać 
się zwłaszcza na Rene Guenona, który porzucił cywilizację chrześcijańską dla 
religii muzułmańskiej. Według niego chrześcijaństwo zbytnio się zsekularyzowało, 
zatraciło swój wymiar duchowy i symbolikę ezoteryczną, podczas gdy islam nie 
doświadczył takiej degeneracji. Czasopisma związane z NP często drukują 
oświadczenia Islamskiej Rady dla Obrony Europy oraz krytykują Front Narodowy 
Jean-Marie Le Pena za jego nienawiść do muzułmanów. 

Niechęć wobec rasistów nie oznacza jednak automatycznie aprobaty dla 
wszystkich ruchów antyrasistowskich. Publicyści NP sprzeciwiają się tzw. 
rasizmowi ideologicznemu, który ich zdaniem jest rasizmem a la political 
corectness. Postawę taką dostrzegają m.in. w działalności głośnej organizacji 
SOS-Racisme, którą posądzają o to, że rasą uprzywilejowaną próbuje uczynić 
metysów. 

Sojuszników w starciu z globalną amerykanizacją NP szuka nie tylko w 
świecie islamu, ale również w Rosji. W moskiewskim piśmie "Eliemienty" będącym 
organem opcji euroazjatyckiej można było natknąć się na familiarne fotografie 
Alaina de Benoist z Władimirem Żyrynowskim. To głównie antyamerykanizm 
sprawia, że NP z sympatią odnosi się do takich postaci, jak Eduard Limonow, 
generał Makaszow, pułkownik Sterligow czy Giennadij Ziuganow. 

Kapitalizm krytykowany jest także za dewastację środowiska naturalnego, 
co sprawia, że NP propaguje postawę ekologiczną. Spośród rozmaitych coraz 
bardziej popularnych ostatnio na świecie tendencji właśnie 

e k o l o g i a 
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zdaje się budzić największe nadzieje przedstawicieli NP. Ich zdaniem działalność 
ekologiczna może być bardziej skuteczna, jeśli będzie prowadzona masowo, ale 
w skali lokalnych społeczności, tzn. odwoływać się będzie do konkretnych 
z a g r o ż e ń w najb l iższej okol icy, a nie do a b s t r a k c y j n y c h o s t r z e ż e ń o 
wszechświatowej zagładzie. 

Ostrze krytyki współczesnego kapitalizmu jest wymierzone jednakże 
głębiej. Zdaniem NP źródłem amerykańskiego konsumeryzmu jest kalwinizm, 
który nie byłby jednak możliwy bez dziedzictwa judeochrześcijańskiego. Dlatego 
też kolejną cechą omawianej przez nas formacji jest jej 

a n t y c h r z e ś c i j a ń s t w o . 

Jeden z przywódców NP na łamach "Figaro-Magazine" oświadczył wprost: 
"Dziedzictwo kulturalne chrystianizmu nie jest naszym dziedzictwem, kultura 
chrześcijańska jest nam obca". W atakach na Kościół pamfleciści NP prześcigają 
często nawet lewaków. Oto próbka ich krytyki: "Liczba ciał zmasakrowanych przez 
sługi Boga miłości... jest dzisiaj niezliczona... Gdyby Nicolae Ceaucescu żył 
kilkaset lat temu, byłby niedalekim od typowości księciem Kościoła, a nawet -
częsty precedens - świętym... Idea totalitaryzmu, złe ziarno Inkwizycji, Auschwitz 
i Gułagu były przeniesione do Europy i narzucone jej przez naśladowców Jezusa 
Chrystusa" ("The Scorpion" 13/1989-90). 

Ponieważ najbardziej zaciekłe ataki przedstawiciele NP przeprowadzali 
na Stary Testament, narazili się tym na zarzut antysemityzmu. To głównie zresztą 
powoduje, że są oni obecnie izolowani w salonach politycznych Europy i 
przemilczani przez wielkie media. Oni sami odpierająjednak zarzut antysemityzmu 
następująco: "Żydowski monoteizm stał się naprawdę totalitarny, gdy tylko przestał 
być ż y d o w s k i i zażądał , aby ludz ie, k t ó rzy w y z n a w a l i r ó ż n e r e l i g i e , 
podporządkowali się prawu jednego Boga". Tym samym niektórzy z działaczy 
NP zbliżają się do przedstawicieli tzw. "religii holocaustu", obarczającej winą 
chrześcijaństwo za XX-wieczne ludobójstwo Żydów. 

Liderzy NP potępia ją też chryst ianizm za szerzenie m e n t a l n o ś c i 
egalitarystycznej, która ich zdaniem jest centralnym punktem wszelkich ideologii 
dekadenckich. Wiąże się to z kolejną cechą NP, jaką jest jej 

a n t y e g a l i t a r y z m . 

Jak pisze Alain de Benoist, "dla św. Pawła każdy, Grek i Żyd, pan i niewolnik, 
mężczyzna i kobieta, wszyscy byli równi w oczach jednego wszechmocnego Boga. 
Rzeczywistość fizjologicznych i psychologicznych różnic wyrażana przez wielość 
pogańskich bóstw została odrzucona. Później utyl i tarystyczna ideologia 
wschodzącej burżuazji przejęła i zlaicyzowała egalitarystyczną zasadę, która jest 
dzisiaj rdzeniem liberalnej filozofii i jednocześnie esencją marksistowskiego 
socjalizmu". 

Za prawicową uważa de Benoist taką postawę, która "zróżnicowanie świata 
i wynikającą z tego względną nierówność uznaje za rzecz słuszną, zaś stopniową 
homogenizację świata, głoszoną przez tysiącletnią ideologię egalitaryzmu, za 
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postawę niepożądaną". Dlatego też przywódca francuskiej NP za głównego wroga 
uważa nie lewicę, lecz wsze lk ie idee e g a l i t a r y s t y c z n e , a w ś r ó d nich 
chrześci jaństwo. Powołuje się m.in. na Jul iusa Evolę, który krytykował 
egalitarystyczną koncepcję zaświatów w religii chrześcijańskiej, przeciwstawiając 
jej kastowy system zaświatów charakterystyczny dla religii hinduskiej. Bardziej 
jednak niż życiem pozagrobowym działacze NP zainteresowani są bytem 
doczesnym, gdyż - jak twierdzi często przywoływany przez nich antropolog Konrad 
Lorenz - "człowiek jest zwierzęciem takim jak wszystkie inne, które żyją między 
niebem a ziemią". Dlatego też idea równości jest odrzucona przez nich jako 
sprzeczna z naturą. W wywiadzie dla "Spiegla" de Benoist wyznaje, że "pragnie 
ukształtować nową myśl elitocentryczną". Co ciekawe, krytykuje demokrację nie 
za jej egalitaryzm, lecz za promowanie nowych elit w drodze selekcji negatywnej, 
która preferuje łajdaków, hipokrytów, miernoty i słabeuszy. 

Europejska NP nie ogranicza się tylko do atakowania chrześcijaństwa, 
ale proponuje własną metafizykę opartą na 

n e o p o g a ń s t w i e . 

Diagnoza jest następująca: skoro współczesny kryzys cywil izacyjny jest 
konsekwencją rozwoju chrześcijaństwa, to prawdziwy konserwatysta, aby ocalić 
to, co w kulturze wartościowe, będzie musiał wrócić do etnicznych i kulturowych 
korzeni zawartych w tradycji przedchrześcijańskiej. Wybór możliwości jest 
ogromny: wspomniana już organizacja GRECE nawiązuje do tradycji helleńskiego 
antyku, niemiecka NP wraca do korzeni starogermańskich, brytyjska do celtyckich 
itd. Jeden z liderów ruchu Guillame Faye głosi potrzebę wywołania w Europie 
wojny kulturowej pod hasłem: "Jutro każdy powinien być Celtem!". 

Jednocześnie uwadze NP nie umyka zjawisko tzw. wielkomiejskiego 
pogaństwa, którego wyznawcami są heavy-metalowcy, nazwani przez publicystę 
"Elementi" - "ostatnim białym plemieniem w XX wieku". Koncerty takich zespołów, 
jak Iron Maiden, Queensryche czy Black Sabath, który jeden ze swoich ostatnich 
albumów zadedykował Tyrowi, "najwyższemu niebiańskiemu bogu północnych 
ludzi", porównywane są do starożytnych bachanaliów, gdzie w rolę kapłana wciela 
się charyzmatyczny wokalista. 

Wydaje się jednak, że największą popularnością w kręgach NP cieszy 
się odwoływanie do tradycji indoeuropejskości (zdaniem niektórych krytyków jest 
to po prostu aryjskość), która ze swoją kastową i organistycznąstrukturąspołeczną 
jest dla wielu czołowych przedstawicieli NP utraconym rajem przeszłości. Ten 
ezoteryczny nurt myślowy ma swoich duchowych patronów w osobach Rene 
Guenona i Juliusa Evoli - przedstawicielach 

t r a d y c j o n a l i z m u i n t e g r a l n e g o . 

Ezoteryczni tradycjonaliści sąw diagnozie stanu współczesnej cywilizacji w wielu 
punktach zgodni z myślą chrześcijańską. Dostrzegają zredukowanie człowieka 
do wymiaru biologicznego i społecznego oraz zanik w życiu pierwiastka 
duchowego i sfery sacrum. Od katolicyzmu różni ich jednak diametralnie recepta 
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na obecny kryzys cywilizacyjny. Ich zdaniem żyjemy w schyłkowej fazie Wieku 
Ciemnego, kiedy procesy rozkładowe i dezintegracyjne nabierają szczególnie 
szybkiego tempa. Dlatego należy przeciwstawić się wszechogarniającej entropii 
i zachować silne więzi z prawdziwą tradycją, tą, która legła niegdyś u źródeł 
aryjskiej cywilizacji Hiperborejczyków. Należy przechować je aż do czasu, kiedy 
nastąpi koniec cyklu kosmicznego i zapanuje nowy Wiek Złoty. Opór wobec 
dekadenckiej cywilizacji powinien mieć charakter duchowy, podczas gdy na 
zewnątrz można współpracować z siłami rozkładu i dezintegracji przyspieszając 
tym samym kres cywilizacji i koniec cyklu kosmicznego. W tym kontekście nie 
dziwi współpraca włoskiej NP z lewacką Lotta Continua, której bojownicy - jak 
podaje Claire Sterling w swej książce "Sieć terroru" - byli szkoleni w specjalnych 
obozach KGB w Czechosłowacji. 

Powrót do pogaństwa wiąże się też z 

n a t u r a l i z m e m 

i odrzuceniem judeochrześcijańskiej etyki obyczajowej, np. w sprawach seksu. 
Chociaż przedstawiciele NP nie idą tak daleko w kierunku rewolucji seksualnej 
jak ludzie lewicy (cenią np. życie rodzinne i płodność, choć preferują związki 
endogamiczne), to jednak zwalczają wstydliwość w związkach płciowych jako 
przejaw mrocznego dziedzictwa chrześcijaństwa. Wielu z nich nie ma też nic 
przeciwko zboczeniom seksualnym. SamAlain de Benoist w wywiadzie dla pisma 
francuskich pederastów "Gaie France" powiedział, że "najlepszym argumentem, 
który był kiedykolwiek dany na usprawiedliwienie istnienia granic, jest głęboka 
radość, jaką odczuwamy je przekraczając". 

Działacze NP twierdzą też, że chrześcijaństwo spowodowało upośledzenie 
społeczne kobiet, dlatego też jednym z haseł przez nich wysuwanych jest 

f e m i n i z m . 

Nie rozumieją go jednak ideologicznie na modłę amerykańską, lecz pojmują go 
jako powrót do czasów przedchrześcijańskich, kiedy to np. wśród Celtów kobiety 
cieszyły się równymi co mężczyźni prawami. 

Tradycjonalizm NP jest specyficzny: nie uznaje ona więzi narodowych, 
lecz rodowe, plemienne i regionalne. Nowożytny naród jest dla niej tworem 
sztucznym, XVIII-wiecznym wymysłem imperialistów i militarystów. Cechą 
charakterystyczną NP jest więc jej 

a n t y n a c j o n a l i z m . 

Marco Tarchi uważa nawet, że jednym z zadań jego formacji jest ostateczne 
pogrzebanie tak anachronicznego sposobu myślenia, jakim jest nacjonalizm. 
Zamiast tego preferuje się tzw. wspólnoty naturalne czyli małe państewka, 
księstwa, wolne miasta itd. "Europa Stu Flag zamiast Europy Dwunastu", to jedno 
ze sztandarowych haseł NP. W tym pomyśle objawia się jej duch wspólnoty, 
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pluralistyczny porządek i antyuniwersalizm. Nic więc dziwnego, że na sympatię 
NP mogą liczyć wszelkie separatyzmy, od Prowansalczyków i Bretończyków, 
przez Basków i Flamandów, do Tybetańczyków i Timorczyków. 

Główni animatorzy NP nie ukrywają, że są zwolennikami teorii Gramcsiego 
0 wpływie nadbudowy na bazę. Wierzą, że opiniotwórcze elity kulturalne są w 
stanie zmienić mentalność mas. Ich celem jest zmiana świadomości zbiorowej 
poprzez tworzenie alternatywnych systemów wartości i poprzez atak na tych, 
którzy dziś kontrolując media i kulturę na skalę m a s o w ą manipu lu ją tą 
świadomością. Zdaniem Alaina de Benoist charakterystyczna jeszcze dla XIX 
wieku "władza polityczna" w naszym stuleciu przekształciła się we "władzę 
metapolityczną" czy też "władzę kulturową" i na tym polu rozegra się batalia o los 
ludzkości. Po II wojnie światowej monopolistyczną pozycję w sferach nauki, kultury, 
oświaty, wychowania, mody i obyczajów zdobyły środowiska lewicowe, dlatego 
też one rządzą społeczeństwem, niezależnie od tego czy wybory do parlamentu 
wygrają partie lewicowe czy prawicowe. Dlatego też NP odsuwa się od bieżącej 
polityki i rzuca hasło 

" K u l t u r k a m p f u " . 

Jednak to nie postać marksisty Gramcsiego należy do panteonu 
duchowych patronów NP. Najczęściej odwołująsię oni do poglądów prawicowych 
e z o t e r y k ó w - Jul iusa Evol i i Rene G u e n o n a , do postawy n i e m i e c k i c h 
"rewolucyjnych konserwatystów" - Oswalda Spenglera i Ernsta Jiingera, do 
dorobku wybitnych religioznawców - Georgesa Dumezila i Mircei Eliadego, do 
heretyckich mistyków, głównie Jakuba Boehme, a przede wszystkim do spuścizny 
filozoficznej Fryderyka Nietzschego. Ich działalność skupia się głównie wokół 
redakcji pism, które nigdy nie osiągają wysokiego nakładu i mającharakter raczej 
elitarny. Najbardziej znaczące z nich to: "Nouvelle Ecole", "Elements" i "Krisis" 
Alaina de Benoist, "Vouloir" i "Orientations" Roberta Steuckersa, "Perspectives" 
Petera Drew czy "Elementi" Marco Tarchi. 

Fenomen NP jest zjawiskiem pełnym sprzeczności. Z jednej strony 
podkreśla ona wartość zakorzenienia, a z drugiej zwalcza chrześcijaństwo, które 
jest dziś w Europie największą siłą duchową sprzeciwiającą się wykorzenieniu 
ludzi i społeczeństw. Z jednej strony występuje przeciw hegemonii wielkich państw 
1 opowiada się za autonomią niewielkich bytów państwowych, a z drugiej w imię 
antyamerykanizmu godzi się na sojusz z Żyrynowskim oraz nacjonalistami 
rosyjskimi, którzy marzą o nowym podziale świata kosztem małych państewek. Z 
jednej strony odwołuje się do spuścizny greckiego antyku, z drugiej zaś do 
Nietzschego, który gardził przecież helleńską tradycją. Z jednej strony Alain de 
Benoist przedkłada elitaryzm Evoli nad populizm Herdera, z drugiej Robert 
Steuckers opowiada się za "kulturą ludową" przeciw "kulturze elit". 

Podobnie zróżnicowana jest krytyka NP ze strony jej oponentów -
tradycjonaliści katoliccy uważają ją za wypustkę masonerii, socjaliści za grupę 
kryptofaszystów, zaś Rene Monzat w swej książce "Raport o skrajnej prawicy" 
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utrzymuje, że NP jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej ogólnoeuropejskiego 
spisku i szykuje kadry dla nowej Europy zgodnie z naukami Mistrza Eckharta, 
który był ulubionym autorem Alfreda Rosenberga. 

Prawdąjest, że obecnie NP nie ma wpływu na bieg wydarzeń w Europie, 
ale jej znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie obrazu świata wśród ludzi 
czytających, jest coraz większe. Wiele wskazuje na to, że jej projekt pozostanie 
ofertąjedynie dla części elit, a nie rzeczywistą kontrpropozycją na skalę masową 
dla postmodernizmu. Właściwie gdyby nie oskarżenia o antysemityzm, to Nowa 
Prawica - ze swoją plural istyczną, antychrześci jańską, antyrasistowską, 
feministyczną i proekologiczną postawą - mogłaby spokojnie zostać tolerowana 
przez europejskie salony jako kolejna ekscentryczność i stać się jednym z 
uprawnionych głosów w postmodernistycznej polifonii czy też, jak chcą niektórzy, 
kakofonii. 

Marek Konopko 
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"Istota rewolucji, starsza aniżeli ludzkość, daje przykład, 
że ekstrema antagonistyczne, nie są takimi w głębi rzeczy: 
Anioł Lucyfer, poruszany uczuciem najwyższej próby, jest 
bratem w rewolcie brata Prometeusza, pierwszego socjalisty. 
Tylko w wielkich momentach kryzysu objawia się tu 
oczywistość i wówczas wszyscy niepokorni, nie ważne skąd 
się wywodzą, jednoczą się przeciw chaosowi, ustanowionemu 
przez fałszywych bogów." 

JANUSZ SAVIMBI 

RADYKALIZM APOKALIPTYCZNY 
CZYLI CZYTAJĄC "SZCZERBIEC" 

"Szczerbiec", organ skupiający nieliczne w naszym kraju środowisko 
koneserów narodowego radykalizmu, poza publikowaniem ognistych, ale jednak 
dość nudnych tekstów programowych nawiązujących do ducha przedwojennej 
ONR-Falanga, które zapełniają niemal całość pisma, posiada także węższy, ale 
c iekawszy nurt publ icystyczny, który można by nazwać r a d y k a l i z m e m 
apokaliptycznym. Nurt ten mieści się jakoś w koncepcji Nowej Prawicy, nieobecna 
jest w nim niemal zupełnie retoryka nacjonalistyczna, charakteryzuje go wrogość 
do istniejącego establishmentu politycznego, tak prawicowego jak i lewicowego, 
ale przede wszystkim wypełnia go pewna apokaliptyczna wizja historiozoficzna. 
Publicysta i aktywista radykalizmu apokaliptycznego wieści zagładę obecnego 
porządku społecznego i oczekuje nowego Złotego Wieku. 

J i i n g e r o w s k i a n a r c h a 

W tekście "Rewolucja na prawicy" ("Szczerbiec" 6-7/1996) Bogdan Kozieł 
zastanawia się nad naturą naszych czasów i środkami walki politycznej, jakie 
można by obecnie zastosować: "De facto w świecie współczesnym wygasła walka 
ideologiczna i polityczna. Jest jeden system - demokratyczny kapitalizm, jedna 
religia - prawa człowieka i jeden cel - nowy światowy porządek. W takiej 
rzeczywistości podstawowym pytaniem jest, czy akceptujemy ten system i jego 
zasady, czy też nie. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to wówczas nie ma miejsa 
na rewolucję, ani na kontrrewolucję. Decydując się na udział w systemie trzeba 
przyjąć jego reguły gry i odrzucić nie tylko postawę konfrontacyjną, ale nawet 
zbyt sztywne dogmaty ideologiczne. Na dzisiejszej scenie politycznej nie ma 
miejsca dla ideologicznych fanatyków - to wszystko cuchnie "faszyzmem", 
"totalitaryzmem", "nietolerancją". W ramach systemu jest miejsce tylko dla prawicy 
konwencjonalnej, umownej, niekontrowersyjnej. (...) Wróćmy teraz do tych, którzy 
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chcą powiedzieć NIE! systemowi. W zasadzie nie mają oni większego wyboru -
chcą czy nie, muszą zaakceptować postulat "rewolucji". Nie ma po prostu innej 
drogi. (...) 

Zacznijmy od Rewolucji Narodowej. Fundamentem wszelkich działań musi 
być naturalnie naród. Co więcej, naród posiadać musi odpowiednio rozbudzoną 
świadomość narodową i rozwinięte poczucie własnej misji dziejowej. Spoglądając 
dzisiaj na naród polski - który nie różni się zresztą pod tym względem od innych 
narodów europejskich - widzimy jak złudne było opieranie się na tym amorficznym 
tworze. To nie przypadek, że bardzo rzadko stosuje się dzisiaj samo określenie 
"naród". Po jęc ie " n a r o d u " z o s t a ł o s k u t e c z n i e w y p a r t e przez t e r m i n 
"społeczeństwo". Język odzwierciedla w tym wypadku stan oczywisty. (...) Ideałem 
tego s p o ł e c z e ń s t w a nie jest potęga i w i e l k o ś ć n a r o d u , lecz s o c j a l n e 
bezpieczeństwo i materialny dobrobyt. Ideał ten jest jak najbardziej zgodny z 
duchem czasu, z kanonami systemu demokratycznego i podzielany przez 
wszystkie inne nowoczesne społeczeństwa "cywilizowanego świata". 

(...) Czy więc Rewolucja Konserwatywna ma większe szanse? Bynajmniej. 
Cóż bowiem jest warte ocalenia we w s p ó ł c z e s n y m świecie? Co w a r t o 
"konserwować" pośród tych ruin? Państwo, ze wszystkimi jego instytucjami już 
dawno padło łupem demoliberalnego molocha. Kościół od kilku dziesięcioleci 
podejmuje gorączkowe działania adaptacyjne, by tak pod względem doktrynalnym 
jak i organizacyjnym dostosować się do współczesnego świata. Rodzina uległa 
atrof i i w s p o s ó b n i e o d w r a c a l n y , a c o d z i e n n e w y m o g i życia w e p o c e 
demokratycznego kapitalizmu przekształciły tę świętą kiedyś instytucję w komórkę 
ekonomiczną. (...) Moralność mieszczańska, ukształtowana w ciągu XVI i XVII 
stulecia pod przemożnym wpływem protestanckiej etyki, ustępuje nowej formie 
"moralności" ery postindustrialnej - moralności pariasów. 

(...) Jeśli prawdziwy rewolucyjny prawicowiec miałby w tych warunkach 
podejmować jakieś działania, to zamiast podtrzymywać ten zmurszały gmach, 
winien wziąć młot do ręki i stanąć w pierwszym szeregu burzycieli. Bo tylko z 
chaosu jaki nastanie, zrodzić się może coś nowego, czystego i pięknego - zarodki 
nowej cywilizacji Wieku Złotego (...) Dzisiejszy prawicowy rewolucjonista to 
bluźnierca potępiony przez prawicę i lewicę. To jungerowski Anarcha, idący swą 
własną drogą, "leśny wędrowiec", partyzant broniący zaciekle swej indywidualnej 
godności i wolności w świecie totalitarnego demokratycznego zniewolenia, ostatni 
kszatrija w świecie pariasów" 

S o j u s z n i k C a s t r o i L i g a c z o w a 

Na tle tak przygnębiającej sytuacji politycznej "Szczerbiec" nr 5/1996 w 
przeglądzie francuskich organizacji radykalnie prawicowych wskazuje, że mimo 
wszystko są jakieś metody działania w tych ciężkich czasach: "Każdy, kto 
przeciwstawia się systemowi, jest nie tylko potencjalnym, ale i faktycznym 
sojusznikiem. Stąd poparcie Nouvelle Resistance (Nowy Opór - red.) dla ruchów 
narodowo-wyzwoleńczych w Trzecim Świecie, poparcie dla Palestyńczyków w 
ich walce z Izraelem, kontakty z rosyjską opozycją narodowo-komunistyczną z 
Frontu Ocalenia Narodowego, czy wyrazy sympatii dla Kuby i Fidela Castro. Nowy 
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Opór używa "rewolucyjnej frazeologii i symboliki, która upodabnia ich publikacje 
do p r o d u k c j i l e w a c k i c h (na przykład p o r t r e t y Che G u e v a r y , s y m b o l e 
pięcioramiennej gwiazdy z wpisanymi literami NR) NouvelleResistance wyznaje 
ideę "Europy ludów" - popiera wszelki separatyzm i regionalizm - czy to w wydaniu 
IRA, ETA czy innych formacji. (...) Francuska Nowa Prawica wywarła w latach 
70. i na początku lat 80. olbrzymi wpływ na kręgi prawicowe w całej Europie 
Zachodniej. Powstał wówczas cały szereg formacji nowo-prawicowych w innych 
krajach, m.in. w Niemczech, Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Szwajcarii, Hiszpanii. W ostatnim czasie, stwierdziwszy upadek komunizmu, Nowa 
Prawica skłania się ku idei wspólnego frontu z siłami lewicy przeciw liberalno-
kapitalistycznemu systemowi. Stąd wizyta Alaina de Benoist w Moskwie i rozmowy 
z liderem postkomunistycznej opozycji Jegorem Ligaczowem i przywódcami 
Frontu Ocalenia Narodowego oraz wystąpienia na konferencji Francuskiej Partii 
Komunistycznej" 

A p o k a l i p t y c z n y k p i a r z 

0 tym, że nurt radykalno-apokaliptyczny trudno zaklasysfikować w 
tradycyjnym systemie prawica-lewica, świadczy charakterystyka hiszpańskiej 
radykalnej prawicy jaką przynosi "Szczerbiec"(6-7/1996): 

"W 1991 roku dawni działacze Baz Autonomicznych utworzyli nową 
organizację Front Autonomiczny (Frente Autonomo - FRAT). FRAT kontynuuje 
najlepsze tradycje BA, jest również prowokacyjny, nihilistyczny, zaczepny i 
d y n a m i c z n y . (...) FRAT nie p o s i a d a r o z w i n i ę t e j i d e o l o g i i , ani ś c i ś l e 
sprecyzowanych podstaw doktrynalnych, operuje przede wszystkim sloganami i 
hasłami, spośród których trudno czasami oddzielić to, co jest jedynie kpiną i 
prowokacją, od tego, co stanowi istotę fratowskiego światopoglądu. FRAT odrzuca 
zdecydowanie nacjonalizm i to w każdej postaci, zarówno separatystyczny 
nacjonalizm baskijski czy kataloński, jak i nacjonalizm hiszpański. FRAT opowiada 
się za likwidacją istniejących w Europie państw narodowych i za stworzeniem 
Europejskiej Wspólnoty Unitarnej - Imperium.Najlepszą ilustracją szczególnego 
i niepowtarzalnego stylu tej grupy będzie przytoczenie deklaracji ideowej: 

FRAT jest mistycznym dyskursem, więzią wspólnotową, antynomią 
rozumu. 
FRAT twierdzi, że człowiek posiada na własność jedynie swoje sny. 
FRAT twierdzi, że równość prowadzi do moralności stada. 
FRAT twierdzi, że ten, kto się boi cierpienia, już cierpi ze strachu. 
FRAT twierdzi, że silny jest silniejszy kiedy jest samotny. 
FRAT nie rozwiązuje problemów, lecz je stwarza. 
FRAT pojmuje świat jako konflikt bez początku i bez końca. 
FRAT twierdzi, że sprawiedliwość na ziemi jest utopią lękliwych, a 
miłosierdzie wybiegiem słabych. 
FRAT podziwia przegranych, wielkich pokonanych historii, którzy etycznie 
1 estetycznie zawsze pozostaną zwycięzcami. 
FRAT wierzy, że miecz stanowi najkrótszą drogę pomiędzy dwoma 
sercami. 
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FRAT odrzuca wszelki indywidualizm nacjonalistyczny. 
FRAT to imperium. 
FRAT oczekuje z uśmiechem i ironią nieuchronnego końca świata. 

N o w y c z ł o w i e k 

Wybór trzeciej drogi między prawicą i lewicą deklarują także inne formacje 
hiszpańskiego radykalizmu apokaliptycznego: "W sferze ideowo -programowej, 
Vanguardia Nacional-Revolucionaria (Awangarda Narodowo-Rewolucyjna - VNR) 
sytuuje się w nurcie tercerystycznym, odrzucając zarówno komunizm, jak i 
kapitalizm i opowiadając się za "trzecią drogą". VNR popiera ideę jedności 
narodów europejskich, ideę jedności Europy na bazie ideowej i kulturowej, a nie 
materialistyczno-ekonomicznej. Zwalcza zalew amerykańskiej pseudokultury i 
ostrzega przed niebezpieczeństwem utraty tożsamości narodowej i kulturowej. 
Występuje przeciwko inwazji kolorowych imigrantów, odrzuca zdecydowanie 
koncepcję wielorasowego i wielokulturowego społeczeństwa, ideę równości i 
demokracji. Postuluje stworzenie "Państwa organicznego i komunitarnego", 
opartego na zasadach hierarchii i wolności, a rządzonego przez autentyczną 
elitę - "kierowniczą klasę polityczną". Liberalizm i komunizm traktuje jako różne 
stopnie tego samego zła. Odżegnuje się od lewicy i prawicy, odrzuca 
parlamentaryzm i partiokrację - pochodne systemu burżuazyjno-liberalnego. VNR 
stawia sobie za cel wykreowanie nowego człowieka - pogardzającego wygodnym 
życiem i wyznającego wyższą heroiczną i antyegalitarystyczną koncepcję życia". 
Jak widać z tego krótkiego streszczenia, duży wpływ na oblicze ideowe VNR 
wywarły poglądy Juliusa Evoli, Jeana Thirarta oraz JoseAntonio Primo de Rivera. 

E u r o p e j s k i r e w o l u c j o n i s t a 

Koncepcje papieża t radyc jonal izmu integra lnego Jul iusza Evol i , 
głoszącego schyłek współczesnej cywilizacji, uobecniają się bardzo często w 
formacjach hiszpańskiej Nowej Prawicy. Choćby w Coordinadora Alternativa 
Solidarista (Koordynacja Alternatywy Solidarystycznej - CAS), o której "Szczerbiec" 
(6-7/1996) pisze: "Wokół pisma CAS "Disidencias" skupili się zarówno narodowi 
rewolucjoniści, jak też działacze z nurtu falangistowskiego oraz ludzie ze 
środowiska skrajnej lewicy - dawni działacze trockistowskiej ligi komunistycznej. 
(...) Dyrektorem pisma "Disidencias" został dawny falangista, Ernest Mila. W 
październiku 1988 roku środowisko " Disidencia" opublikowało tzw. "Platformę 
Nowa Europa". (...) W roku 1990 na bazie platformy Nowa Europa powstało 
stowarzyszenie kulturalne "Sin Tregua". Stowarzyszenie za podstawowe źródło 
inspiracji ideowej przyjęło twórczość Fryderyka Nietzschego, Ernesta Jungera, 
Carla Schmitta i Juliusa Evoli. Za naczelne zadanie ST postawiło sobie 
zainicjowanie konstrukcji przyszłego ruchu Euro-Rewolucyjnego. Sin Tregua 
odrzuca zdecydowanie wszelki nacjonalizm, także tzw. nacjoanlizm europejski i 
opowiada się za stworzeniem Europejskiej Republiki Unitarnej, która zastąpi 
istniejące państwa narodowe. Dzięki europejskiej rewolucji, która posiadać będzie 
wymiar polityczny, estetyczny i kulturowy, powstanie Nowa Europa, Europa 
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traktowana nie jako pojęcie geograficzne, etniczne lub kulturowe, ale jako 
ekspansywna wspólnota polityczna. Europejskie Państwo Unitarne będzie 
państwem organicznym, opartym na zasadach hierarchii i reprezentacji poprzez 
grupy funkcjonalne: zastąpi ono obecny reżim demoliberalny i partiokrację. 
Hierarchia oparta na bezpośrednich zdolnościach przeciwstawiona została 
ideologii egalitarystycznej, za którą kryje się klasyfikacja społeczna, oparta na 
posiadaniu i pieniądzu. ST opowiada się za wizją człowieka heroicznego i 
wspólnotowego, przeciw hedonistycznemu i indywidualnemu europejczykowi 
naszych dni. Pojawienie się tego nowego człowieka otworzy nową erę w dziejach 
ludzkości, a dotychczasowy typ człowieka, materialisty i hedonisty, zniknie tak, 
jak zniknął kiedyś człowiek neandertalski wyparty przez człowieka kromaniońskiego". 

Aryjski p r o r o k 

Trudno byłoby sobie wyobrazić radykalizm apokaliptyczny bez osoby 
Juliusa Evoli. W "Szczerbcu" bardzo często pojawiają się teksty nawiązujące do 
jego myśli lub też przedrukowywane są jego artykuły. W "Szczerbcu" (2/1996) 
zapoznajemy się z sylwetką włoskiego myśliciela: "W 1930 Julius Evola zakłada 
pismo "La torre". Jest to pismo o zdecydowanej orientacji tradycjonalistycznej, 
adresowanej " do tych nielicznych, którzy są jeszcze zdolni do buntu przeciw 
współczesnej cywi l izacj i , przeciw d o m i n a c j i czynnika e k o n o m i c z n e g o i 
materialistycznego". 
"Wieża" (La Torre) ma być symbolem walki i oporu, a nie ucieczki i izolacji. Pismo 
propaguje heroiczną i arystokratyczną wizję życia oraz koncepcję człowieka jako 
istoty dążącej poprzez samorealizację do osiągnięcia wyższych stadiów istnienia. 

(...) Podstawowym dziełem Juliusa Evoli jest praca "Rivolta contro il mondo 
moderno" (Rewolta przeciw współczesnemu światu, 1934). W książce tej 
poruszone zostały fundamentalne zagadnienia z dziedziny historii cywilizacji i 
filozofii dziejów. W przeciwieństwie do wcześniejszej pracy Oswalda Spenglera 
"Zmierzch Zachodu", Evola zakłada nie pluralizm, lecz dualizm cywilizacji: 
cywilizacje dzielą się jedynie na tradycyjne i antytradycyjne; oba te typy cywilizacji 
s ą w nieustannym konflikcie, a problem przemian cywilizacyjnych sprowadza się 
w głównej mierze do regresu i upadku cywilizacji tradycyjnych, przybierających 
formę antytradycyjną. Nie ma zatem mowy o postępie i ewolucji w dziejach 
cywilizacji, można jedynie obserwować procesy dekadencji i rozkładu. Nie jest to 
jednak wizja z gruntu pesymistyczna. Evola zakłada bowiem możl iwość 
o d r o d z e n i a i o d n o w y c y w i l i z a c y j n e j p o p r z e z n a w r ó t do d u c h o w o ś c i 
tradycjonalistycznej (...)." 

Na jakich zasadach opiera się duchowość tradycjonalistyczna, możemy 
dowiedzieć się od samego Evoli, którego tekst "Aryjska doktryna walki i 
zwycięstwa" drukuje "Szczerbiec" (8-9/1996): "Zostało przyjęte założenie, że każde 
działanie w sferze materialnej jest ograniczone, a najwyższe sfery dominium 
duchowego są dostępne tylko drogami odmiennymi aniżeli działanie. W postawie 
tej jasno widoczny jest wpływ koncepcji życia zdecydowanie obcej rasie aryjskiej, 
która j e d n a k ż e j e s t tak g ł ę b o k o z a k o r z e n i o n a w s p o s o b i e m y ś l e n i a 
chrześcijańskiego Zachodu, że odnaleźć ją można nawet w dantejskiej koncepcji 
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imperialnej. Opozycja między działaniem a kontemplacją była natomiast zupełnie 
nieznana wśród starożytnych Ariów. Działanie i kontemplacja nie były pojmowane 
jako dwa terminy przeciwstawne. Oznaczały one dwie różne drogi tej samej 
realizacji duchowej. Innymi słowy przyjmowano, że człowiek może przezwyciężyć 
uwarunkowania indywidualne i uczestniczyć w rzeczywistości ponadnaturalnej 
nie tylko poprzez kontemplację, ale także poprzez działanie. (...) 

Dla ras zachodnio-aryjskich typowa jest tradycja akcji. Tradycja ta uległa 
jednak postępującemu wypaczeniu. I tak, współczesny Zachód uznaje i honoruje 
jedynie działanie zsekularyzowane i zmaterializowane, pozbawione jakiegokolwiek 
kontaktu transcendentnego - działanie zbezczeszczone, które nieuchronnie 
wyradza się w manię, gorączkę i kończy się działaniem dla działania. (...) 

Napięcia materialne i duchowe doszły ostatnimi laty na Zachodzie do 
takiego punktu, że mogą być rozwiązane jedynie poprzez walkę. Wraz z obecną 
wojną zmierza do swego końca pewna epoka i rozbudzone zostały siły, które nie 
mogą być zdominowane i przekształcone w swej dynamice przez nową cywilizację 
abstarakcyjnych idei, uniwersalistycznych przesłanek i irracjonalnie pojmowanych 
mitów. Narzuca się konieczność akcji o wiele głębszej i istotniejszej, aby na ruinach 
świata podminowanego i skazanego na zagładę zaczęła się dla Europy nowa 
epoka. 

W takiej perspektywie wiele zależy od sposobu w jaki jednostka może 
dać wyraz doświadczeniu walki, to jest, czy będzie zdolna przyjąć heroizm i 
poświęcenie jako katharsis, jako środek wyzwolenia i rozbudzenia wewnętrznego 
(...) Właśnie w bitwie należy rozbudzić i zharmonizować tę siłę, która ponad 
zawieruchą krwi i cierpienia, nowym blaskiem i trwałym pokojem umożliwi nową 
twórczość. 

Z tego względu dziś powinniśmy znowu nauczyć się na polu bitwy czystego 
działania, działania nie tylko w znaczeniu męskiej ascezy, ale także w sensie 
oczyszczenia i drogi wiodącej w stronę wyższej formy życia, działania mającego 
wartość samąw sobie, co oznacza w pewnym sensie właśnie powrót do pierwotnej 
tradycji aryjskiej i zachodniej (...) Ten nowy człowiek pokona w sobie każdy dramat, 
każdy mrok, każdy chaos i u zarania nowych czasów reprezentować będzie 
początek nowego rozwoju. Wedle pierwotnej tradycji aryjskiej, taki heroizm 
najlepszych może przybrać realną funkcję ewokującą, tzn. przywrócić rozluźnioną 
od wieków więź pomiędzy światem i zaświatami (...) 

Także z tego względu pragniemy dziś ponownie podjąć starożytne 
wyznanie wiary, wyrażające się w słowach: "krew bohaterów bliższa jest Bogu, 
aniżeli inkaust i modlitwa kapłanów. Zasada ta znajduje się się także u podstaw 
tradycjonalistycznej koncepcji, zgodnie z którą w Świętej wojnie działają, bardziej 
niż jednostki, pierwotne mistyczne siły rasy. Owe pierwotne siły tworzą imperia 
światowe i przynoszą ludziom zwycięski pokój". 
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P o m o c n i k L u c y f e r a 

Rewolucjonista apokaliptyczny szuka sojuszników nie tylko u narodowych 
bolszewików, zakorzenia się nie tylko w micie aryjskiej walki, ale także wynajduje 
sobie duchowych patronów. Hiszpańskie pismo Nowej Prawicy "El Corazon del 
Bosque" patronem nadchodzącej Rewolucji obiera zbuntowanego anioła -
Lucyfera. Pisze o tym "Szczerbiec" (1/1996 r.): 

" EL Corazon del Bosque" wyciąga stare hasło rewolucjonistów z maja 
1968: "Poezja do władzy" i przepowiada nadejście nowej rewolucji pokoleniowej 
- rewolucji 1998. Redaktorzy pisma potępiają dekadencki Zachód z jego 
materalistyczną i hedonistyczną cywilizacją, oczekując nowych barbarzyńców, 
którzy zn iszczą owo gni jące imper ium z a c h o d n i e i w y c z e k u j ą n o w e g o 
średniowiecza. Epoka ta nawiązywać będzie jednakowoż do średniowiecza 
heterodoksyjnego, heretyckiego, lucyferycznego, którego symbolem są 
poszukiwacze Graala,Templariusze, alchemicy i heretyccy mistycy. Patronem 
nowej ery będzie zbuntowany anioł". 

(...) W jednym z artykułów ("Intenciones" nr - jesień 1994) czytamy: 
"Poszukujemy Europy. Zawłaszczonej przez burżujów, przez łapówkarzy, przez 
handlarzy, przez rasistów, przez kolonialistów, przez Nowy Porządek Światowy, 
przez Koniec Historii. Pod całym tym gównem śpi Europa oczekując aż wola 
tubylców wyciągnie ją do światła w wyniku rewolucji, która przede wszystkim 
powinna zacząć się w każdym z nas, rzutując na pozostałych (...) Istota rewolucji, 
starsza aniżeli ludzkość, daje przykład, że ekstrema antagonistyczne nie są takimi 
w głębi rzeczy: Anioł Lucyfer, poruszany uczuciem najwyższej próby, jest bratem 
w rewolcie brata Prometeusza, pierwszego socjalisty. Tylko w wielkich momentach 
kryzysu objawia się tu oczywistość i wówczas wszyscy niepokorni, nie ważne 
skąd się wywodzą, jednoczą się przeciw chaosowi, ustanowionemu przez 
fałszywych bogów". 

A w a n g a r d z i s t a p s y c h o t r o p o w y 

Nie tylko Lucyfer z Prometeuszem w dialektycznym procesie jednoczą 
się przeciw chaosowi. "El Corazon del Bosque" rozważa możliwość powstania 
szerokiego frontu opozycji wobec systemu. Sojusznikami byliby w takim froncie: 
fundamentaliści islamscy, falangiści, ultrakomuniści Hiszpańskiej Ludowej Partii 
Komunistycznej. W przygotowaniu się do rewolucji pomocne mogą też być środki 
psychoaktywne. Akceptacja narkotyków, takich jak LSD, jest warunkiem 
przystąpienia do Komórki Awangardy Operacyjnej. 

W artykule pod tytułem "Europa psychoactiva = Europa Librę" (nr 2\3 -
wiosna 1994), Fernando Marquez tak uzasadnia stanowisko "EL Corazon del 
Bosque" w tej materii: "Popieranie studiów nad substancjami psychoaktywnymi 
i ich odpowiedzialnego używania, jako otwarcia wrót duchowej percepcji, 
równoznaczne jest z poszerzeniem wyłomu wiodącego do wolnej Europy. Ci, 
którzy usiłują wiązać wyzwolenie europejskie z ultraprohibicjonizmem, nie są 
niczym innym, jak tylko nowym wydaniem faszystów, to jest drobnomieszczan". 
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Jednakże pierwszoplanowym celem, jaki stawia sobie "EL Corazone del 
Bosque" jest totalna przebudowa społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie 
nowego typu ludzkiego - Człowieka Przełomu, który dokonał wewnętrznej 
rewolucji, który wewnętrznie wyzwolił się z okowów systemu. Tylko tacy ludzie 
bowiem inni ludzie, dzieci "wilka Lucyfera i pantery Lilith" zdolni są przeprowadzić 
zwycięsko rewolucję zewnętrzną, polityczną, kulturalną i społeczną w skali 
europejskiej. 

W artykule wstępnym 1 numeru "EL Corazon del Bosąue" (jesień 1993) 
czytamy: "Wierzymy w Rewolucję - tak; (...) wierzymy w rebelię lucyferiańską, 
prometejski tytanizm, w mądrość Templariuszy, opór czarownic, wysublimowane 
poprzez dyscypliny, takie jak ekologia i antropologia społeczna. Wyznaczają one 
l inie j e d y n e j postawy r e w o l u c y j n e j , j a k a ma sens w n a s z y m ś w i e c i e . 
Materialistyczny, ekonomicystyczny i biologiczny motłoch ze swymi milionami 
trupów i wyalienowanych martwych za życia, ze swym wiecznym kolonializmem, 
ze swymi burżuazyjnymi fantazmatami i monstrualnymi utopiami, ze swym 
antynaturalnym, zwyrodniałym postępem, odpadnie jak martwa powłoka, zerwana 
przez wiatr Rewolucji i wpadnie w ściek antyutopii". 

Janusz Savimbi 
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Nie widzę żadnej różnicy między tym, co proponuję ja, a 
porządkiem metafizycznym proponowanym przez Kościół, nie 
licząc tego, że Kościół to instytucja mająca 2000 lat, a ja jestem 
człowiekiem trzydziestoparoletnim. 

DEKATOLIZATOR 
r o z m o w a z B a r n i m e m R e g a l i c ą . 

Barnim Regalica (ur. 1964) pseudonim działacza jednej z partii prawicowych, radnego 
jednej z warszawskich gmin, z wykształcenia historyka. Publikował m.in. w "Najwyższym 
Czasie!", mieszka w Warszawie. 

- W s w o i m t e k ś c i e pt. " N e o p o g a ń s t w o a r e w o l u c j a n a r o d o w a we 
współczesnej Polsce" napisałeś, że największym zagrożeniem dla naszego 
kraju są "czerwoni" i "różowi" czyli SLD i UW. Żeby się z nimi uporać 
politycznie, potrzebne są: dekomunizacja, lustracja i w y m i a n a elit 
społecznych. Te zamiary nie mogą się jednak powieść, dopóki w Polsce 
dominuje mentalność katolicka, w myśl której - jak sam napisałeś -
"pokonanemu wrogowi wybacza się zamiast go dobić". Piszesz, że przez 
dominujący u nas światopogląd katolicki zaprzepaściliśmy wiele szans 
historycznych. Dlatego też postulujesz rewolucję narodową ufundowaną 
na neopogaństwie, co oznacza zmianę mentalności społecznej w kierunku 
dekatolizacji Polski. Abstrahując od kwestii politycznych, ciekawi mnie 
dlaczego nadzieję na dekatolizację wiążesz właśnie z neopogaństwem, a 
nie przyłączysz się na przykład do postkomunistów czy postmodernistów, 
którzy na polu dekatolizacji są znacznie skuteczniejsi? 

- Ruchy neopogańskie w naszej części Europy, np. "Zadruga" w Polsce czy 
"Runvira" na Ukrainie, stawiały w centrum refleksji społeczno-filozoficznej naród 
jako najwyższą wartość w porządku doczesnym. Jednostka realizuje siebie 
poprzez naród. Naród jest samodzielnym bytem, a nie - tak jak chce koncepcja 
liberalna - sumąjednostek na określonej przestrzeni geograficznej. Tymczasem 
dekatolizacja robiona przez postmodernistów opiera się na hedonizmie. 
Postmoderniści za punkt wyjścia stawiają nie zbiorowość, czyli byt, wobec którego 
mamy określone obowiązki, na bazie których kształtujemy etykę, ale eksponują 
oni jednostkę. Ostateczną zaś konsekwencją postawienia jednostki w centrum 
jest zredukowanie wszystkich wartości ludzkich do biologicznego trwania danej 
jednostki. Postmoderniści są więc szkodliwi, gdyż kształtują mentalność Polaków 
tak, aby to była zgraja hedonistów. W sytuacji, gdy mamy słabą gospodarkę, 
słabe państwo i coraz mniej trwały pancerz kulturowy, istnieje groźba, że jako 
naród po prostu się rozpłyniemy. 
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- Przyznaj jednak, że tożsamość narodowa Polaków w znacznej mierze 
ufundowana jest na katolicyzmie. Nie sądzisz wobec tego, że atak na 
katolicyzm grozi w konsekwencji podmyciem naszej tożsamości narodowej? 

- To jest oczywiście pytanie: jak ta dekatolizacja ma wyglądać? Przy wszystkich 
swoich wadach religia katolicka ma też swoje zalety. Jest ona rzeczywiście 
elementem, który ten piasek społeczny jakim jest Polska, trzyma w kupie. Dlatego 
operację na mentalności społecznej należy przeprowadzać bardzo umiejętnie. 
Notabene historia Polski pokazuje, że można być katol ik iem nie będąc 
chrześci jan inem. Przypomnij sobie chociażby w c z e s n e g o D m o w s k i e g o 
określającego siebie jako katolik-ateista. 

- Wybacz, ale zarówno z katolickiego, jak i z logicznego punktu widzenia 
taka romantyczna teoria zbiorów nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 

- W porządku, ale pod pojęciem katolicyzmu rozumiem pewną formę, uznanie 
społecznej roli instytucji Kościoła w nauczaniu moralności chociażby, natomiast 
abstrahuję zupełnie od treści, od prawd wiary. Mam kilku znajomych katolików o 
sympatiach endeckich i dla nich katolicyzm jest pewną formułą tożsamości 
narodowej, natomiast kwestie wiary to sprawa uboczna. 

- Czyli, że katolicyzm jest dobry, bo dobrze trzyma społeczeństwo za pysk? 

- Ostatnio trzyma coraz słabiej. Takie podejście jest jednak, jak obserwuję, coraz 
częstsze - co budzi mój optymizm - choć rzadko deklarowane. Wracając jednak 
do przerwanego wątku - nie traktuję wcale swojego projektu neopogańskiego 
jako "walki z", lecz jako "walkę o". Tak więc to nie walka z Kościołem, ale walka o 
naród. Walka z każdym, kto się rozwojowi narodu sprzeciwia. Kościół, moim 
zdaniem, ten rozwój ogranicza. 

- W innym swoim tekście napisałeś, że każdy powinien mieć w sobie 
wewnętrznego policjanta, który powstrzymywałby go przed dokonywaniem 
czynów przestępczych. Dowodziłeś, że znacznie bardziej na tego policjanta 
nadaje się Rujewit z siedmioma mieczami niż konający Żyd na krzyżu. Czy 
tylko dlatego pogaństwo jest lepsze od katolicyzmu? 

- Potrzebujemy czegoś, co podkreśla naszą tożsamość. Chrześcijaństwo jest z 
założenia uniwersalistyczne i dobry katolik najpierw musi być katolikiem (bo "nie 
masz Żyda ani Greka"), a dopiero potem dobrym Polakiem. Jeżeli dobry 
chrześcijanin znajdzie się w sytuacji konfliktu między swoją religią a interesem 
narodu, to powinien wybrać Kościół, gdyż "extra Ecclesiam nulla salus". Taki 
konflikt w Polsce jest w tej chwili potencjalny, ale wyobraźmy sobie, że w 
przyszłości dojdzie do otwartego konfliktu między interesami Polski a interesami 
światowej wspólnoty żydowskiej. Czyich interesów będzie wówczas bronił Kościół, 
który genetycznie wywodzi się z judaizmu, i dla którego dialog z judaizmem jest 
sprawą bardzo ważną? Czyich interesów będzie bronić, jeśli zabraknie papieża-
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Polaka? Stawiam tezę, że ze względu na aspekty światowe Kościołowi bliższe 
będą interesy żydowskie. Takich potencjalnych pól konfliktu można wskazać 
więcej, np. kwestia: Kościół a odrodzenie polskości na Wschodzie. 

- A ja stawiam tezę, że Kościół nie będzie się mieszał w takie sprawy, gdyż 
nie wchodzi to w zakres jego misji nadprzyrodzonej. 

- Wracając jednak do ułomności katolicyzmu. Znana jest kwestia z jednej strony 
mentalności społeczeństw protestanckich, które wytworzyły kapitalizm jaki 
niebywale posunął te społeczeństwa do przodu, a z drugiej strony - mentalności 
masowego katolicyzmu. Pisał o tym Max Weber, a na polskim gruncie Jan 
Stachniuk... 

- Tak, to są rzeczy znane, czytałem też tezy podważające Webera, ale 
interesuje mnie co innego: dlaczego w takim razie nie zaangażujesz się w 
krzewienie protestantyzmu, tylko w neopogaństwo? 

- Protestantyzm postrzegany jest przez ogół społeczności polskiej jako rzecz 
zewnętrzna, natomiast neopogaństwo może być próbą odwołania się do źródeł 
duchowości narodu, do tego, co jest w nas najbardziej pierwotne, do dziedzictwa 
słowiańskiego, dziedzictwa indoeuropejskiego. Alain de Benoist, francuski teoretyk 
neopogańskiej Nowej Prawicy powiedział kiedyś, że chcąc ewokować przyszłość 
należy wrócić do najdalszej przeszłości. Neopogaństwo w Polsce nie byłoby też 
powiązane z żadnym czynnikiem zewnętrznym, co w sytuacji realnego zagrożenia 
tożsamości narodowej, jest czynnikiem bardzo istotnym. Nie wierzę, aby 
katolicyzm mógł dziś, tak jak dawniej, tę tożsamość Polaków chronić. Natomiast 
zwrócenie się ku przeszłości, ku swojskości, ku folklorowi i wyniesienie tego na 
piedestał może wzmocnić nasze poczucie własnej wartości. 

- Czy widzisz tu jakieś analogie z ruchem volkistowskim w Niemczech? 

- Na pewno, chociaż ani lider "Zadrugi" Stachniuk nie był rasistą, ani ja nim nie 
jestem. Uważam, że charakter narodowy jest wytworem kultury, a nie genów. 
Ruch volkistowski zawierał natomiast w sobie zadatki rasistowskie. 

- Jak wobec tego wygląda sprawa kultu? Czy jesteś wyznawcą Swarożyca 
albo Światowida? 

- Tak naprawdę to jestem agnostykiem, ale uważam, że społeczeństwo potrzebuje 
kultu. Konfucjusz zapytany kiedyś jak powinno się oddawać cześć bogom, zganił 
swojego ucznia mówiąc: zaniedbujesz obowiązki wobec ludzi, a chcesz wypełniać 
obowiązki wobec bogów. Lud potrzebuje jednak rytuałów. Wśród dzisiejszych 
neopogan w Polsce - jak zauważam - dominują agnostycyzm, deizm, panteizm 
oraz henoteizm, co sprawia, że neopogańskie postaci bogów są w gruncie rzeczy 
emanacjami wartości, a nie bytami realnymi. Dlatego też formy kultu nie są dziś 
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najistotniejsze. Najbardziej pociągająca w tym wszystkim wydaje się być pewna 
próba realizacji ideału etycznego oraz społecznego. Dlatego też próby 
rekonstrukcji dawnych kultów podporządkowane są realizacji ideału Polaka. 

- Z tego co mówisz wynika, że n e o p o g a ń s t w o jest raczej p e w n y m 
konstruktem myślowym, który nie ma zakorzenienia w transcendencje. Z 
drugiej strony dokonujesz jednak deif ikacji narodu, którego dobro i interes 
staje się wartością najwyższą. 

- Tak. Choć zastrzegam się, że ta absolutyzacja interesów narodu nie może 
posunąć się tak daleko, aby na przykład zagrozić ludzkości. Sam wiesz, żyjemy 
w określonym środowisku ekologicznym... 

- Mówisz tu o pewnym ideale etycznym i społecznym. Ale ich wartość bez 
sankcji metafizycznej jest wątpliwa. Jeden z bohaterów Dostojewskiego 
mówi... 

-... jeśli Boga nie ma, to co ze mnie za kapitan? 

- No właśnie, czy wobec tego projekt neopogaństwa nie jest próbą 
wynalezienia takiej sankcji metafizycznej dla postulowanego porządku 
społecznego? 

- Zgadza się. Dlatego potrzebujemy kultu, potrzebujemy tego wewnętrznego 
policjanta. Uważam, że religia neopogańska może się do tego nadawać lepiej 
niż chrześcijaństwo. Po pierwsze - neopogaństwo wprowadza tak samo element 
metafizyczny. Po drugie - w katolicyzmie mamy przewagę etyki miłości nad etyką 
obowiązku, natomiast neopogaństwo przywróciłoby należne miejsce obowiązkom 
wobec bytów wyższych, takich jak naród czy kultura, bez których niemożliwe 
byłoby nasze istnienie. Ludzie, którzy z narażeniem życia wynosili odłamki 
gzymsów z płonącego Zamku Królewskiego, być może bezwiednie dali wyraz 
temu, co chcę teraz powiedzieć - że człowiek nie jest wartością najwyższą. 

- A co jest? 

- Kultura, naród - byty, które wytworzyliśmy, ale nie jako jednostki, tylko jako 
ludzkość. Ci ludzie z Zamku Królewskiego być może stracili nawet życie, ale 
ocalili coś cenniejszego - ciągłość kultury. Eksperyment Kaspara Hausera pokazał, 
czym jest człowiek bez kultury i cywilizacji - śmiesznym, naiwnym dzieckiem, 
którego trzeba uczyć picia ciepłego mleka. 

- W twojej metafizyce dostrzegam jednak nieprzezwyciężalną słabość. 
Prawomocność i wiarygodność porządku metaf izycznego wynika z 
przekonania, że jest on realnym bytem, a nie wytworem naszej świadomości, 
że u jego podstaw leży objawienie, a nie konstrukt myślowy. Przecież 
chrześcijański porządek społeczny zaczął się sypać wtedy, gdy ludzie 
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przestali wierzyć w Boga. Tymczasem w twojej koncepcji porządek 
metafizyczny jest zmyślony, nie czynisz nawet złudzeń, że może on być 
realny. 

- Jeżeli wiara jest łaską, a być może jest, to albo się ją ma, albo się jej nie ma. Są 
ludzie, którzy ją mają, i są tacy - jak ja - którzy jej nie mają. Nie sądzę, aby wiarę 
można było drugiemu człowiekowi przekazać; można go przekonać do pewnych 
zachowań, można zmusić ("Paryż wart jest mszy"), ale nie można człowiekowi 
niewierzącemu przekazać wiary, nawet jeśli samemu się ją najszczerzej posiada. 
Dlatego uważam, że porządki oparte na doktrynach metafizycznych bardziej 
opierają się na instytucjach przekazujących te doktryny niż na indywidualnym 
przeżywaniu wiary przez konkretnych ludzi. Czyta niepiśmienna matka Franciszka 
Villona, o której pisze on w swoim "Wielkim Testamencie", miała rzeczywiście 
łaskę wiary, czy też oddziaływały na nią emocje generowane przez wielką sztukę, 
te witraże i freski, które widziała, gdy przychodziła do katedry? Na to pytanie nie 
umiem odpowiedzieć. Dlatego też nie widzę żadnej różnicy między tym, co 
proponuję ja, a porządkiem metafizycznym proponowanym przez Kościół, nie 
licząc tego, że Kościół to instytucja mająca 2000 lat, a ja jestem człowiekiem 
trzydziestoparoletnim. Mówię tu oczywiście o płaszczyźnie intelektualnej, a nie o 
tej, o której ty wspomniałeś. Jeśliby zaś za kryterium prawdziwości wiary uznać 
jej żywość, siłę indywidualnych przeżyć religijnych poszczególnych jednostek, to 
kto wie czy pierwszeństwo nie należałoby się tutaj wyznawcom Proroka. 

- To, co proponujesz, nie wychodzi niestety poza doczesność. Wybacz, ale 
w porównaniu z bogactwem wiary katolickiej wydaje mi się to blade i płytkie. 

- Ale można też powiedzieć, że wiara w zaświaty jest dowodem braku odwagi 
spojrzenia w twarz nicości. A jeśli tak, to kto jest silniejszy? Czy ten, kto buduje 
na doczesności, mając pełną świadomość, że "osadził swoją sprawę na nicości", 
czy ten, kto ląduje w ciepełku, bo obstawił dobrą stronę w zakładzie Pascala? 
Bardziej heroicznym ideałem jest oczywiście ten pierwszy. Jak się pewnie 
domyślasz, gruntem, na którym się tu poruszamy, jest oczywiście spuścizna 
Nietzschego. 

• I co, myślisz, że to naród, kultura ocala przed nicością? 

- Ocala w tej perspektywie czasowej, która nam jest znana. 

• Czyli w ogóle nie ocala. 

- Wszystko inne jest hipotezą, która wymaga wiary. A wiarę albo się ma, albo nie 
ma. Ja nie mam. 
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- No, stary, chyba jednak jakąś wiarę masz, skoro wierzysz, że kultowe 
neopogaństwo może się przyjąć w Polsce. Dla mnie, prawdę mówiąc, jest 
to tak samo realne jak to, że w Polsce będą dominować kulty polinezyjskie. 
Wyjrzyj za okno i rozejrzyj się. 

- No cóż, Anno Domini 1997 jest to rzeczywiście mało realne, ale nie zapominaj, 
że jest to kwestia przekonań, a przekonania się zmieniają. Jest taka doskonała 
książka Rafała Ziemkiewicza "Pieprzony los kataryniarza", opisująca Polskę 
przyszłości w stanie zapaści kulturowej i ja uważam, że od tego modelu tam 
opisanego dzieli nas jakieś 20 lat. Oczywiście, nie chciałbym tego ujrzeć, ale 
wszystko zmierza w tym kierunku. I jeżeli przed takim losem nie uchroni Polski 
Kościół katolicki - a zaryzykowałbym tezę, że nie obroni - to być może nasze 
dzieci zaczną zastanawiać się nad tym, kto ich tak pięknie wrobił. I tutaj drogi 
wyjścia będą bardzo różne. Wtedy być może wybije godzina neopogaństwa. 

rozmawiał: Grzegorz Górny 
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W sytuacji schyłkowej możliwe są różne postawy. 
Możliwa jest postawa czynna, niektórzy akurat odczuwają jakiś 
pęd do działania, jest to ta postawa, której fundamenty Evola 
starał się stworzyć w swoim dziele "Ujarzmianie Tygrysa". 
Chodzi w niej o aktywne zaangażowanie się w procesy tego 
świata, ale tak rozumiane zaangażowanie, które nie pozwoli 
na podtrzymywanie zmurszałego porządku. Nie można 
podpierać ruin świata odchodzącego w przeszłość, świata, 
który już de facto jest tylko godny zniszczenia, bo jest to świat 
mieszczański, który zrodził się w okresie schyłkowym, który 
nie ma już nic wspólnego z tradycją. Sensownym podejściem 
jest zatem przyspieszanie procesów destrukcyjnych, aby 
wydarzenia jak najszybciej dobiegły swego końca. 

HIPERBOREJCZYK 
r o z m o w a z B o g d a n e m H e r b u r t e m K o z i e ł e m 

Bogdan Herburt Kozieł (ur. 1963), ideolog tradycjonalizmu integralnego, doktorant 
filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (pisze pracę na temat myśli Juliusa 
Evoli), publikuje stale m.in. na łamach "Szczerbca" i "Stańczyka". 

- Byłeś założycielem pierwszej polskiej organizacji narodowo-radykalnej 
"Przełom Narodowy", potem zafascynowała cię myśl tradycjonalizmu 
integralnego oraz ezoteryzm. Skąd te zainteresowania? 

- Nim zainteresowałem się narodowym radykalizmem, przeszedłem głęboką 
fascynację faszyzmem. To było jeszcze w l iceum. Szukałem najbardziej 
radykalnego antidotum na komunizm. Ponieważ propaganda komunistyczna w 
najbardziej czarnych barwach malowała faszyzm, więc poświęciłem się studiom 
nad takimi ugrupowaniami. Pod koniec lat 80. zacząłem się wreszcie interesować 
ich polskimi odpowiednikami, stąd moje zainteresowania nurtem narodowym, 
zwłaszcza polskim narodowym radykalizmem. 

- To było zainteresowanie naukowca, który analizuje jakąś postać, czy też 
angażowałeś się w sprawę emocjonalnie? 

- Wtedy było to zainteresowanie instynktowne. Teraz dopiero wiem, że najbardziej 
pociągające w narodowym radykalizmie były dla mnie wątki tradycjonalistyczne, 
wizja uporządkowanego świata, wątki hierarchiczno-autorytarne. Także sama 
dynamika ruchów faszystowskich, kult młodości, kult działania. Nie było u mnie 
fascynacji programem społecznym faszyzmu czy nawet filozofią faszystowską. 

80 FRONDA WIOSNA 1997 



-Jak obecnie to oceniasz: czy narodowy radykalizm jest jakąś odpowiedzią 
na wyzwanie współczesności?. 

- Narodowy radykalizm w takiej formie, w jakiej funkcjonował w międzywojniu, 
na pewno już nie da się przełożyć na warunki współczesności, nie da się go 
zaadoptować w pełni. Jeżeli coś jest w nim wartościowego, to tylko wątki 
konserwatywno-tradycjonalistyczne i postawa niezgody na otaczający system, 
ten jego aspekt rewolucyjno-antysystemowy. Uważam natomiast, że hasła 
nacjonalistycze nie znajdują już żadnego punktu odniesienia we współczesnej 
rzeczywistości, to mija się z celem, ponieważ samo pojęcie narodu stało się czymś 
tak abstrakcyjnym, nie przemawiającym do ludzi żyjących obecnie, że siłą rzeczy 
te hasła, które stanowiły szkielet ideowy ówczesnych ugrupowań narodowo-
radykalnych, dzisiaj trafiają w próżnię. I pomysły narodowo-radykalne, aby 
uzdrowić współczesny kryzys cywilizacyjny, są z góry chybione. 

- Rezygnujesz z ideologii narodowo-radykalnych jako anachronicznych, jaka 
myśl twoim zdaniem prawidłowo opisuje współczesny kryzys? 

- Jeżeli chodzi o inne ideologie polityczne, w zasadzie najwięcej elementów 
pozwalających na dokonanie wartościowej i aktualnej analizy świata, to ja bym 
szukał u rewolucyjnych konserwatystów niemieckich, jednak przede wszystkim 
w ideologii myślicieli tradycjonalizmu integralnego, jak Rene Guenon czy Julius 
Evola. Ich myśl w latach międzywojennych funkcjonowała na marginesie ideologii 
dominującej - faszyzmu, nigdy się z nianie wiążąc. Dopiero w latach 60., zwłaszcza 
we Włoszech, była wykorzystywana w ugrupowaniach narodowo-radykalnych jako 
fundament ideowy, z mniejszym lub większym zrozumieniem samej istoty tej myśli. 
Koncepcja tradycjonalizmu integralnego dostrzega rozkład tradycyjnego ładu, 
który miał zakorzenienie w porządku transcendentnym, w porządku wyższego 
rzędu, który był uwarunkowany religijnie. Wskazuje na zagubienie więzi człowieka 
z sacrum, zagubienie zakorzenienia całego porządku społecznego w porządku 
s a k r a l n y m . Porządek d o c z e s n y ma sens ty lko w ó w c z a s , gdy s t a n o w i 
odzwierciedlenie porządku transcendentnego, kiedy jest usankcjonowany prawami 
wyższymi aniżeli tylko prawa stanowione przez człowieka. 

- Co ci dało zetknięcie się z myślą Evoli, co takiego zrozumiałeś czytając 
jego prace? 

- Największa wartość myśli Evoli polega na tym, że przedstawia ona pewną 
usystematyzowaną wizję świata. Nie tylko pozwala z r o z u m i e ć procesy 
zachodzące we współczesności, ale pozwala je umiejscowić w całym cyklu 
rozwojowym ludzkości, daje historiozofię i koncepcje dziejów cywilizacji, nie tylko 
europejskiej, ale w ogóle rozwoju cywilizacji światowej na przestrzeni wieków, w 
świetle której to, co dzieje się obecnie, staje się całkowicie zrozumiałe. Jest pewien 
logiczny porządek rozwoju dziejowego świata, to odwieczna walka tradycji i 
antytradycji, dwóch różnych typów cywilizacji. Z jednej strony cywilizacji tradycyjnej 
opartej na wartościach męskich, heroicznych, solarnych. To wizja świata 
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hierarchicznego, wizja świata, w którym ludzie są zróżnicowani, gdzie istnieje 
pewien ład oparty na porządku t r a n s c e n d e n t a l n y m . Ta cywi l izacja jest 
przeciwstawiona wizji świata antytradycji - egalitarnego, chaotycznego, który 
oparty jest na całkowicie innym podejściu do sacrum, negującym wartości 
wyższego rzędu. Świat jest tam przedstawiony zupełnie inaczej niż w tradycji 
hiperborejskiej, w tradycji solarnej, gdzie mamy człowieka jako istotę sprawczą, 
działającego, walczącego, próbującego zmieniać świat, człowieka, który czuje 
się związany z bóstwem, związany z sacrum. Hiperborejczyk jest sprawcą, 
podmiotem działającym, bojownikiem walczącym w porządku materialnym, 
z iemskim o real izację porządku z u p e ł n i e innego, w y ż s z e g o r z ę d u , w 
przeciwieństwie do koncepcji lunarnej, gdzie człowiek reprezentuje bierne 
poddanie się siłom bóstwa hedonistycznego. Taki człowiek reprezentuje 
kapitulację wobec najniższych instynktów, pewien regres w stosunku do własnej 
duchowości. 

- Evola w n o s i p e w i e n nowy p a r a d y g m a t metaf izyczny, to nie j e s t 
chrześcijaństwo. On w ogóle inaczej rozumie chrześcijaństwo, które jest 
dla niego jedynie jakimś etapem w rozwoju dziejów. Teraz zresztą ten etap 
chrześcijański przemija. Czy ty podzielasz takie myślenie? 

- Trudno jest wyrokować jednoznacznie czy chrześcijaństwo jest przezwyciężane, 
natomiast faktem jest, że chrześcijaństwo znajduje się teraz w stanie głębokiego 
kryzysu. Koncepcja tradycjonal izmu integralnego opiera się na szerszej 
perspektywie, wychodzi z założenia, że chrześcijaństwo jest tylko j e d n ą z 
manifestacji religijnych. Jednąz wielu manifestacji sacrum, bóstwa na przestrzeni 
historycznego rozwoju dziejów ludzkości. Evola czy Guenon nie negują wartości 
religii przedchrześcijańskich, takich jak religia wedyjska, indyjskich Ariów, jak 
religie pogańskiej Grecji, jak religie ludów germańskich. Najbardziej pierwotnej 
formy religijnej nie jesteśmy już w stanie odtworzyć. Koncepcja historiozoficzna 
Evoli jest zbieżna z tym, co niosąze sobą przekazy tradycyjne zawarte w wielkich 
religiach - czy to w religii hellenistycznej, czy indo-aryjskiej. Jest to koncepcja 
postępującego rozwoju dziejów, która ujmuje cywil izacje w pewien cykl 
zmierzający od narodzin, poprzez fazę ekspansji, do form schyłkowych. Mamy 
zatem koncepcję czterech wielkich wieków ludzkości, gdzie na początku mamy 
złoty wiek, potem srebrny, spiżowy i żelazny. Rozwój dziejów nie jest linearno-
postępowy, przeciwnie: jest to faza zmierzająca od pewnego czystego modelu, 
który stopniowo degeneruje się i dochodzimy do momentu kryzysowego, kiedy 
to następuje koniec cyklu i po krótszym lub dłuższym okresie chaosu mamy 
początek nowego cyklu. W tym kontekście nasza epoka sytuuje się w fazie 
schyłkowej, w fazie, którą w historiozofii hinduistycznej nazywa się "kaliuki" -
f a z ą ostatniego wieku, wieku c iemnego, czasów bogini Kali, kiedy siły 
elementarne, destrukcyjne, siły ciemności nabierają rozpędu, tryumfują. 
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- Czy koniec cyklu wyznacza pewną metodę działania? Czytając prasę 
n a r o d o w o - r e w o l u c y j n ą n a p o t k a ć można c z ę s t o w tym k o n t e k ś c i e 
jungerowski model rewolty niszczącej zastany model świata, przybliżającej 
moment chaosu, z którego dopiero ma wyłonić się jakiś nowy świat. 

- W sytuacji schyłkowej możliwe są różne postawy. Możliwa jest postawa czynna, 
niektórzy akurat odczuwają jakiś pęd do działania, jest to ta postawa, której 
fundamenty Evola starał się stworzyć w swoim dziele "Ujarzmianie Tygrysa". 
Chodzi w niej o aktywne zaangażowanie się w procesy tego świata, ale tak 
rozumiane zaangażowanie, które nie pozwoli na podtrzymywanie zmurszałego 
porządku. Nie można podpierać ruin świata odchodzącego w przeszłość, świata, 
który już de facto jest tylko godny zniszczenia, bo jest to świat mieszczański, 
który zrodził się w okresie schyłkowym, który nie ma już nic wspólnego z tradycją. 
Sensownym podejściem jest zatem przyspieszanie procesów destrukcyjnych, 
aby wydarzenia jak najszybciej dobiegły swego końca. 

- Czym może się charakteryzować to przyśpieszanie końca świata? Czy 
taką formą aktywności nie była działalność grupy Imperium, z którą Evola 
sympatyzował? Czy takie działanie może zakładać terroryzm? W swoim 
"Manifeście nihilizmu mistycznego" napisałeś: "Jednakże najpiękniejszym, 
najczystszym i najwznioślejszym aktem buntu, kwintesencją rewolty przeciw 
Systemowi, będzie dla mnie zawsze czyn szaleńca, który rozrywa się bombą 
w przepełnionym supermarkecie, pociągając wraz z sobą w otchłań śmierci 
trzy tysiące bezmyślnych dzieci Systemu." 

- Myślę, że w sprawie podpalania domów towarowych to była bardziej prowokacja 
z mojej strony. Z kolei grupa Imperium ograniczała się do działań czysto 
intelektualnych. Jest pewne niebezpieczeństwo, w które wmanewrowały się 
niektóre środowiska próbujące ortodoksyjnie inspirować się Evolą i po niezbyt 
rozważnej analizie tekstu dosiadające tego tygrysa. Terroryzm jest to za daleko 
posunięta konsekwencja, gdyż naprawdę nie chodzi o podkładanie bomb, ale 
jeżeli już, to o podkładanie bomb intelektualnych, kulturowych czy metapolitycznych. 
W tym kontekście ujmowałbym to zagadnienie, chociaż nie będę się wypierał, że 
jednostki, które w desperacji, z rozpaczy, próbują tego typu działań, nie skazuję 
na potępienie, jeżeli ma to oczywiście swoje zdrowe granice, jeżeli ów akt 
przemocy kierowany jest przeciwko systemowi, a nie zupełnie przypadkowym 
celom. Uważam za przykład bardzo pozytywny to, co obecnie dzieje się w 
ambasadzie Japonii w Limie. Ci ludzie z Tupać Amaru kierujący się zupełnie 
innym systemem wartości niż mój, wychodząc ze światopoglądu lewicowego, 
przyczyniają się jednak do pewnej destrukcji obecnego ładu. Występują przeciwko 
establishmentowi, przeciwko systemowi rozwiniętego kapitalizmu. Jest to jedna 
z form przyczyniania się do rozkładu współczesnej rzeczywistości. Chociaż o 
wiele bardziej skuteczne są te metody, które sam współcześnie tryumfujący 
kapitalizm narzuca społeczeństwu, to one właściwie prowadzą do większego 
chaosu. 
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- Jaka jest druga metoda poza „ujarzmianiem tygrysa"? 

- Drugą metodą jest próba stworzenia sobie pewnej enklawy, środowiska, oazy 
na tej współczesnej postmodernistycznej pustyni, które by kultywowały tradycyjne 
wartości. Jest to metoda tworzenia pewnych grup ludzi, pełniących rolę strażników 
kultury cywilizacji, aby ta nadchodząca epoka nie musiała budować z niczego, 
aby mogła czerpać jeszcze z czegokolwiek wartościowego, co istnieje we 
współczesnym świecie, co nam jeszcze tradycja przekazała. Jest to rola 
porównywalna do funkcji chrześcijaństwa w epoce wędrówek ludów. To klasztory 
chrześcijańskie pełniły właśnie taką funkcję, kiedy benedyktyni przechowywali 
cały zasób wiedzy jaka została po epoce starożytnej, była to przecież wiedza 
dotycząca nie tylko doktryny chrześcijańskiej, była to też szersza wiedza. 
Przechowywano teksty klasyków starożytnej filozofii, dziedzictwo cywilizacji 
hellenistycznej, łacińskiej. Sądzę, że istnienie równoległe tego typu centrów w 
obecnej epoce jest równie ważne, o ile nie ważniejsze niż działanie typu 
aktywistycznego, jest to po prostu kwestia podejścia. Ale nie ma sensu działanie 
polegające na takim konserwatyzmie typu XIX - wiecznego, który konserwuje, 
coś co zasługuje na zniszczenie. 

- Ale co ty r o z u m i e s z przez tę t r a d y c j ę , co t a k i e g o m i a ł o b y być 
konserwowane? Według ciebie chrześcijaństwo jest zaledwie j e d n ą z 
inkarnacji bóstwa, więc nie jest tą esencją tradycji. Zatem co ma być treścią 
konserwacji? 

- Tradycja w myśli evoliańskiej, w myśli Guenona ma niewiele wspólnego z 
potocznym rozumieniem słowa tradycja. Tradycja jest rozumiana tutaj jako model 
w zasadzie transcendentny, jest to wizja ładu przede wszystkim sakralnego 
dopiero w drugim rzędzie ładu społecznego. Ten ład istnieje niezależnie od tego, 
co tu i teraz rozgrywa się na ziemi w płaszczyźnie materialnej, doczesnej. Ta 
wizja układa się w pewien porządek hierarchiczny. Na czele tego porządku stoi 
wartość najwyższa, stoi bóstwo, sfera sacrum. Dopiero z niej wypływa cały 
porządek doczesny. Nie można mówić o hierarchii, jeżeli nie ma punktu 
odniesienia. Nie można mówić o systemie wartości, jeżeli nie jest on zaczepiony 
w czymś absolutnym, jeżeli nie jest on nadany z góry. Tradycja, o której pisze 
Evola, jest przekazana nam u źródeł naszej cywilizacji, cywilizacji solarnej, 
hiperborejskiej. Opierała się ona na wizji człowieka działającego tutaj na ziemi z 
mandatu boskiego, jego celem jest realizacja porządku idealnego w rzeczywistości 
doczesnej. 

- Ale gdzie szukać źródeł tradycji, o której mówisz? 

- Evola, Guenon i inni czerpali przede wszystkim z tekstów źródłowych wielkich 
religii oraz z całego zasobu mitologii, które obecnie traktowane są tylko w sensie 
profańskim, jako legenda, bajka, wytwór ludzkiego umysłu. Tymczasem teksty 
zarówno religijne, jak teksty ze sfery mitologii - hellenistyczne, germańskie, Indii 
aryjskich, pozwalają nam odkryć zasady rządzące ówczesnym światem, sposób 
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myślenia, odczuwania zupełnie inny od obecnego. Ten sposób, który leżał u źródeł 
historii ludzkości, kiedy panował określony porządek, wypływający z wiedzy 
pierwotnej, z wiedzy przekazanej w tym czasie, kiedy ludzkość miała ułatwiony 
codzienny kontakt z sacrum. Gdyż była nieskażona przez procesy dekadencji. 

- Jak na tle procesów dekadencji pojmujesz chrześcijaństwo? 

- Chrześcijaństwo pojawia się w zasadzie już w fazie ostatniego wieku dziejów 
ludzkości, w epoce ciemnej i pełni rolę dość ambiwalentną. Na początku 
chrześcijaństwo stanowiło czynnik rozkładowy w ramach cywilizacji rzymskiej, 
cywilizacji antycznej, z tym, że był to czynnik przyśpieszający pewne procesy 
nieuchronnego rozkładu, bo tak naprawdę ówczesna cywilizacja antyczna i tak 
się już kończyła. Stąd chrześcijaństwo ówczesne może być przykładem tego 
podejścia, które Evola zarysował w "Ujarzmianiu Tygrysa". Było to rozkładanie 
starego porządku, ale jednocześnie budowanie nowego porządku, który w bardzo 
dużej mierze zachowywał w sobie wartościowe pierwiastki tradycyjnego ładu. 
Na owoce tego trzeba było czekać stosunkowo długo, bo do okresu rozwiniętego 
średniowiecza. Cały urok tego ładu średniowiecznego polega na tym, że jest to 
ostatnia w dziejach manifestacja tradycyjnego porządku, który trwał dzięki 
chrześcijaństwu. Religia zasymilowała w sobie także wartości tradycyjne dawnych 
ludów aryjskich, niesione instynktownie przez ludy germańskie, barbarzyńskie. 

- Czyli nie traktujesz c h r z e ś c i j a ń s t w a j a k o w y d a r z e n i a j e d y n e g o i 
kluczowego w dziejach, które ma transcendentne znaczenie? Osoba 
Chrystusa nie jest w koncepcji Evoli Drugą Osobą Trójcy Świętej? 

- W koncepcji evoliańskiej nie. Evola nie neguje wartości religii przedchrześcijańskich, 
one niosły w sobie w dużym zakresie tradycyjną religijność, która była gdzieś u 
źródeł, której nie jesteśmy w stanie już odtworzyć. Najbardziej wartościowe byłoby 
dla nas dotarcie do pierwotnej manifestacji religijnej, która była manifestacją 
bóstwa. Niestety, nie mamy na ten temat żadnych przekazów źródłowych, nie 
mamy żadnych tekstów religijnych. Tak samo, jak nie jesteśmy w stanie odtworzyć 
tego pierwotnego ładu istniejącego w cywilizacji hiperborejskiej, która rozwijała 
się na kontynencie antarktycznym, polarnym. Wówczas ludzkość znajdowała się 
w stanie pośrednim między elementem czysto ludzkim a elementem boskim. 

- Evola odmawiał chrześcijaństwu wyjątkowego charakteru na tle innych 
wierzeń. Domyślam się, że także to nie chrześcijaństwo, w jego i twoim 
przekonaniu, jest tą siła, która może obudzić duchowo przyszłą cywilizację? 

- Chrześci jaństwo po przemianach jakie się dokonały w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, moim zdaniem, ale taka jest też konkluzja Evoli, ma bardzo małe 
szanse na pobudzenie duchowe obecnej cywilizacji, ponieważ w bardzo dużym 
stopniu zatraciło pierwiastki tradycjonalistyczne. To, co obecnie dzieje się w 
c h r z e ś c i j a ń s t w i e , t o j e s t m a n i f e s t a c j a tych w s z y s t k i c h p i e r w i a s t k ó w 
antyhierarchicznych, egalitarystycznych, demokratycznych, objawiła się odmienna 
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koncepcja relacji pomiędzy człowiekiem a bóstwem, koncepcja zbliżona bardziej 
do religii antytradycjonalistycznych, w religii typu lunarnego, typu tellurycznego. 
Tak jak np. wjudaizmie, gdzie zatraca się pojęcie człowieka sprawcy, działającego 
jako mandatariusz Boga, stróża ładu bożego na ziemi. 

- Czy istnieje współcześnie jakaś d u c h o w o ś ć , którą oceniasz j a k o 
dynamiczną, tryumfalną? 

- Nie dostrzegam żadnej żywej, dynamicznej propozycji religijnej. Niektórzy z 
tradycjonalistów, jak Guenon, łudzili się, że taką rolę może odegrać islam, co jest 
złudzeniem, chociażby z tego powodu, że procesy rozkładowe jakie dokonują 
się w ramach islamu jeszcze się nie zamanifestowały. Islam jest religią o 600 lat 
młodszą od chrześcijaństwa, stąd jest mniej więcej na tym poziomie, na którym 
c h r z e ś c i j a ń s t w o było w w i e k u XIV. I to j e s t p r z y c z y n ą j e g o p o z o r n e j 
ekspansywności, ale to może się wyczerpać i z pewnością się wyczerpie. 
Oczywiście jest szansa, że ten kryzys, jaki przechodzi obecnie chrześcijaństwo, 
jest tylko przejściowy. Kościół nie jeden raz przeżywał momenty kryzysowe. Może 
moja czy Evoli ocena co do możliwości chrześcijaństwa w kwestii powstrzymania 
rozkładu współczesnej cywilizacji jest zbyt pesymistyczna. Istnieje taka szansa, 
że n a s t ą p i p o w t ó r n a m a n i f e s t a c j a t e n d e n c j i t r a d y c j o n a l i s t y c z n y c h w 
chrześcijaństwie, tego nie można wykluczać, jest tam ciągle obecna ta doza 
elementu tradycjonalistycznego, która może być punktem zaczepienia do 
rekonstrukcji ładu moralnego w skali światowej. Jestem jednak pesymistą. Nie 
wydaje mi się, żeby chrześcijaństwo w pełni wykorzystywało te możliwości, które 
są w nim zawarte. Przyjęło raczej postawę kapi tu lac j i w o b e c z jawisk 
współczesnego świata. 

- Chrześcijanin wierzy, że Kościół nie ma kresu. 

- Religie powstają, rozwijają się i umierają, są inkarnacjami bóstwa, są formami 
przejściowymi, które się w pewnym momencie wyczerpują. 

- A fascynacje neopogańskie Nowej Prawicy, czy to ma jakiś sens twoim 
zdaniem? 

- Nowa Prawica francuska bardzo silnie akcentowała powrót do wierzeń 
pogańskich, ale to nie wyszło. Nie jest bowiem możliwe stworzenie w sposób 
czysto intelektualny formacji religijnej, nie jest możliwy powrót do religii, która się 
już dawno przeżyła. Nie można koncypować nowej religii, chyba że przyjmuje się 
rolę proroka nowej wiary. Ale akurat Nowa Prawica takim zadaniem nie była się 
w stanie obarczyć i do tego nie pretendowała. Nie sądzę, aby próby rewitalizacji 
starych, wymarłych, czy wegetujących religii, były tutaj próbą wyjścia - to jest 
absurd. Co najwyżej stoczymy się do poziomu jakiegoś komicznego towarzystwa, 
które będzie oddawać cześć Odynowi, Zeusowi czy też Mitrze, nie o to chodzi. 
Jeżeli przyjmujemy w dziejach rolę czynnika sprawczego innego aniżeli ludzki, 
musimy mu zaufać. Jeżeli takie są plany Opatrzności, że w nadchodzącym cyklu 
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to chrześcijaństwo, islam czy cokolwiek innego ma odegrać jeszcze raz swoją 
rolę, to może tak będzie. Jeżeli to będzie zupełnie inna religia, nie jesteśmy w 
stanie tego przewidzieć, ale na pewno nie można religii stworzyć na bazie 
intelektualnych spekulacji odosobnionych jednostek. 

- Czy podzielasz moje zdanie, że w Nowej Prawicy dominuje przede 
wszystkim wątek apokaliptyczny? W tym nurcie mieszczą się zresztą silne 
wątki ezoteryczne, a nawet lucyferiańskie. Fernando Marquez, wydawca 
pisma hiszpańskiej Nowej Prawicy, pisze wprost o potrzebie rewolucji pod 
znakiem Lucyfera. 

- Ta apokaliptyczność to raczej konstatacja stanu istniejącego. Już mamy do 
czynienia z inwazją barbarzyńców, nie w sensie inwazji emigrantów z Trzeciego 
Świata, jak niektórzy to trywializują, ale w sensie inwazji pewnego światopoglądu, 
pewnej barbarzyńskiej moralności, podejścia do sfery religii, moralności, estetyki, 
kultury. W zasadzie rewolucja dokonuje się od wielu już lat na naszych oczach, 
tylko, że nie jest to rewolucja polityczna, tylko o wiele głębsza rewolucja 
antyreligijna, rewolucja profańska, antysakralna, która trwa tak na dobrą sprawę 
już od wieku XVI, od czasów reformacji. Rewolucja, która wywraca cały porządek 
społeczny, moralny , religijny. Pocieszające jest to, że doszliśmy ad absurdum, 
ta rewolucja zaczyna negować samą siebie. Procesy zaszły tak daleko, że w 
zasadzie stoimy u progu nowego cyklu, który niekoniecznie musi się kończyć 
jakąś totalną katastrofą, apokalipsą, być może będzie to przejście o wiele 
łagodniejsze. Nikt nie wie jak następują przemiany cykliczne dziejów. Jak 
następuje przeskok z jednej fazy cywilizacji do drugiej, gdyż nikt nie pamięta 
początku obecnego cyklu cywilizacyjnego. Nie mamy żadnych świadectw na ten 
temat. To, o czym pisze Marquez, jest wpisane nie tyle może w koncepcję 
evoliańską, bardziej tutaj czerpie z dorobku Jungera. Jest to pewna próba 
znalezienia się w obecnej rzeczywistości człowieka, którego trawi aktywizm. 
Środowisko skupione wokół Marqueza gustuje w tych wszystkich prądach 
d z i e j o w y c h , które były w y w r o t o w e , n o n k o n f o r m i s t y c z n e , a więc sekty 
nieortodoksyjne w ramach wielkich religii, sekty gnostyckie, stąd ta jego koncepcja. 
Myślę, że koncepcja rewolucji pod szyldem anioła Lucyfera, anioła buntu, oznacza 
jednak symbol. 

- Evola, Guenon w otwarty sposób nawiązują do myśli ezoterycznej, wiedzy 
okultystycznej. Czy czują się oni w jakimś stopniu spadkobiercami tej 
tradycji? 

- Nie tyle czują się spadkobiercami, co próbują odnaleźć w tychże nurtach owe 
ziarno tradycyjnej prawdy, które mogło się tam przechować. Jeżeli już gdzieś się 
ona zachowała, to właśnie wśród tego rodzaju ezoterycznych bractw, które 
zajmowały się studiowaniem tradycji niedostępnej dla profanów. Ortodoksja 
konserwowała źródło prawdy objawionej dla jednej religii, która niekoniecznie 
pokrywała się z pierwiastkami prawdy w ujęciu tradycjonalistycznym. W ramach 
wielkich religii pewne grupy ezoteryczne sięgały głębiej, drążyły te prawdy, które 

FRONDA WIOSNA 1997 87 



były niewygodne z punktu widzenia ortodoksji, które nie pasowały do jej 
generalnego oblicza i pulsowały podskórnie. Stąd nadzieja wielu myślicieli 
tradycyjnych, aby sięgać do tych nurtów. 

- Czyli takim właśnie depozytem tradycji ma być ta myśl na marginesie 
o r t o d o k s j i , myśl heretycka, e z o t e r y c z n a . G ł ó w n e z a i n t e r e s o w a n i e 
tradycjonalistów dotyczy islamu nieortodoksyjnego, dotyczy sufizmu, 
muzułmańskich sekt, które pojawiły się na marginesie czy też wbrew 
oficjalnemu nurtowi islamu. Podobne zainteresowania okultystyczne 
ujawniły się także w nazizmie niemieckim. Oni także poszukiwali tej 
pierwotnej świętej wiedzy. 

- Rzeczywiście, stowarzyszenie Ahnenerbe próbowało drążyć te tematy, co 
prowadziło niekiedy do interesujących konkluzji. Natomiast sam nazizm, który 
werbalnie odwoływał się do pierwotnej religii rasy aryjskiej, był bardzo 
powierzchowny i całość zagadnienia traktował instrumentalnie politycznie. 
Ezoteryczna materia, która objawiła się w nazizmie została przejęta z różnego 
rodzaju stowarzyszeń, takich jak loża Thule, na długo przed powstaniem partii 
nazistowskich i ta ezoteryka została zaadoptowana utylitarnie przez ideologów 
partii nazistowskiej. Chyba najpoważniejszym błędem niemieckich badaczy 
tradycji aryjskiej, było przecenianie czynnika rasowego, czynnika krwi. Wyraźnie 
zdystansował się od tego Evola, kiedy uznał, że decyduje o wszystkim oblicze 
duchowe człowieka, a nie kwestie antropologiczno-rasowe. To jest wulgaryzacja 
i sprowadzenie rozważań na poziom czysto materialistyczny. Dekadencja świata 
nie dokonała się dlatego, że nastąpiło mieszanie ras, mieszanie się rasy 
indoeuropejskiej, czy generalnie rasy hiperborejskiej z rasami innego kręgu 
cywi l izacyjnego. Kryzys powstał raczej z powodu kapitulacj i d u c h o w e j , 
przyjmowaniu pierwiastków duchowo-rel igi jnych zupełnie sprzecznych z 
tradycyjnąwizjąaryjską. Przykładem może być ludność krajów skandynawskich, 
która w bardzo dużym stopniu zachowała cechy nordyckie, aryjskie, natomiast 
na poziomie mentalnym, duchowym, religijnym stoi dużo niżej niż niektóre 
plemiona afrykańskie. Nie ma żadnej korelacji pomiędzy dziedzictwem krwi a 
dziedziczeniem duchowości. Może zachodzić oczywiście związek między 
przestrzeganiem dziedzictwa duchowego z zachowaniem własnej tożsamości 
etnicznej, dlatego zrodziło się później złudne przekonanie, że tylko pielęgnowanie 
czynnika biologicznego, etnicznego może doprowadzić do zachowania pewnych 
wartości. Tymczasem tak nie jest. Zachowanie tej tradycyjnej duchowości pociąga 
za sobą wystrzeganie się przejmowania duchowości i mentalności cywilizacji 
przeciwnej. 

- Aby podtrzymywać ducha tradycjonalizmu integralnego potrzebne są 
pewne procesy inicjacyjne, rytuały. Tego przecież nie ma. 

- Evola doszedł do wniosku, że przekazywanie dziedzictwa tradycji jest możliwe, 
jeżeli istnieje zinstytucjonalizowana formacja, która posiada rytuały, posiada 
pewne określone techniki inicjacyjne. Natomiast w przeciwieństwie do Guenona, 

88 FRONDA WIOSNA 1997 



który uważał, że coś takiego zachowało się w islamie - stąd jego konwersja na 
islam - Evola doszedł do wniosku, że nic takiego nie istnieje. Nawet jeżeli takie 
organizacje istniały w ciągu dziejów, to zdążyły się już zdegenerować. 

- Ale Evola miał okres fascynacji tantryzmem, jogą kundalini, czy tu nie 
upatrywał jakichś mechanizmów inicjacji? 

- Widział w nich tylko techniki indywidualne. Doszedł do wniosku, że w dzisiejszym 
świecie nie ma zinstytucjonalizowanej tradycji, możliwa jest zatem tylko inicjacja 
indywidualna. Jesteśmy skazani na samotne poszukiwanie. Z powodu braku 
zinstytucjonalizowanych form przekazu trudno mówić o racjonalnym doborze 
środków. Skazani tutaj jesteśmy na pewien chaos, wybór jednostkowy i to jest 
może największym niebezpieczeństwem. Nawet zastosowanie pewnych technik 
jogi tantrycznej, czy określonych technik istniejących w dawnych cywilizacjach, 
które są w zachowanych tekstach, może prowadzić donikąd. Ale z drugiej strony 
możliwa jest pewna iluminacja, możliwa jest pewna inicjacja wewnętrzna 
człowieka, bez zastosowania określonych technik, na zasadzie czystego olśnienia, 
iluminacji, dokonującej się pod wpływem kontaktu z danym tekstem, kontaktu z 
samą ideą, czy wręcz pod wpływem jakichś tam wydarzeń. Moja pesymistyczna 
konstatacja na temat słabości wielkich tradycyjnych religii może napawać rozpaczą 
człowieka, dlatego że tylko te systemy religijne mogły dawać ludziom sprawdzone 
techniki inicjacyjne i umożliwiać przywrócenie tego intensywnego kontaktu 
człowieka ze sferą nadnaturalną, ze sferą transcendencji, przywrócić relację 
człowiek - sacrum. 

- Jak odnosił się Evola do takich technik, jak np.: środki psycho-aktywne, 
czy inicjacja lewej gnozy seksualnej? 

- Środki te są akceptowane, ale tylko jeżeli są stosowane z pełną świadomością 
niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosą i przez ludzi, którzy wiedzą do czego dążą. 
Jednocześnie zdają sobie sprawę, jak cienka jest granica, której przekroczenie 
spowodować może nieodwracalne skutki. Sięganie po pewne techniki może 
doprowadzić do destrukcji duchowości człowieka o wiele łatwiej, niż do otwarcia 
się jego na wymiar transcendentny. 

- Evola lub Guenon odrzucali sakramenty? 

- Słabością rytuału sakramentalnego była jego powszechna dostępność, jego 
egalitarność. Ten system ma sens, kiedy jest uzupełniany technikami inicjacji 
świeckiej, jak np.: pasowanie na rycerza w wiekach średnich, techniki inicjacyjne 
w cechach w średniowieczu, korporacjach, kiedy przyjmowano jednostkę do 
bractwa. Wówczas ten podstawowy kanon, który pozwalał jednostce wkroczyć w 
krąg rodziny chrześcijan, jednocześnie był uzupełniony rytuałami, które pozwalały 
im jeszcze bardziej zakorzenić się w wąskiej grupie społecznej. Kiedy te hierarchie 
się rozmyły, gdy zabrakło elementów inicjacji świeckiej, pozostawienie tylko tego 
egalitarystycznego, powszechnie dostępnego, nieobwarowanego właściwe 
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żadnymi szczególnymi wymogami dostępu do owej szerokiej rodziny chrześcijan, 
jest zbyt słabe, nie stanowi tu żadnej szczególnej wartości. Ludzie przyjmują to 
zupełnie mechanicznie, bez głębszego zastanawiania się nad głębszym sensem, 
istotą tych rytuałów. 

- Chrześcijanie wierzą że sakramenty mają moc obiektywną, że są 
rzeczywiście żywą obecnością ciała i krwi Chrystusa, że sakrament 
spowiedzi rzeczywiście działa. Czy Evola zastanawiał się nad obiektywną 
realnością tego? 

- Evola uważał to za niewystarczające i powierzchowne. On negował plebejsko-
egalitarystyczny charakter chrześcijaństwa. A technika inicjacyjna dostępna 
ogólnie, która nie stanowi tylko pierwszego progu, ale wyczerpuje właściwie 
wszystko, jest niewystarczająca. Z tym powinny iść jeszcze inne inicjacje, głębsze, 
wprowadzenie do jeszcze wyższej i węższej formy uczestnictwa w sacrum. 

- Czy mit pierwotnych ludzi, którzy byli czymś pomiędzy człowiekiem a 
bóstwem, był czymś z a r e z e r w o w a n y m dla nielicznej grupy? Czy ta 
społeczność była zhierarchizowana? 

- Studia nad tekstami źródłowymi, nad Wedami, nad mitologią germańską, 
pokazują, że ten pierwotny okres funkcjonowania cywilizacji hiperborejskiej 
charakteryzował porządek egalitarystyczny, ale nie w takim sensie jak egalitaryzm 
współczesny. Była to równość nielicznych na wyższym poziomie, konieczność 
hierarchizacji nastąpiła wraz z procesem dekadencji ludzkości. Ludzie tracili więź 
z sacrum, schodzili jakby na niższy poziom człowieczeństwa, stąd pojawiło się 
rozwarstwienie społeczne. To jest bardzo ładnie przedstawione w hinduizmie, 
gdzie opisane są poszczególne etapy dziejów ludzkości, w pierwszej epoce 
wszyscy byli długowieczni, piękni, żyli w dostatku i w zasadzie interesowały ich 
tylko sprawy ducha. Dopiero w drugiej epoce nastąpiło rozwarstwienie, potem 
zaczęły się pojawiać kasty itd. Potrzeba technik inicjacyjnych wiązała się z tym, 
że wraz z rozwarstwieniem społecznym nie dało się utrzymać tej pierwotnej 
czystości duchowej. 

- Cywilizacja hiperborejska opierała się zapewne na specyficznym ideale 
moralnym? 

- Życie jednostki ludzkiej zasadzało się na nieustannej walce dwóch czynników. 
Elementu słonecznego, który nosimy w sobie i który staramy się zaszczepiać w 
otaczającym nas ciemnym świecie, z siłami mroku, z tellurycznymi siłami 
antytradycji. Ta walka przede wszystkim rozgrywała się na płaszczyźnie duchowej. 
Dopiero w drugim planie ta walka rozstrzyga się w świecie materialnym, w świecie 
zewnętrznym. Tę koncepcję dobrze rozumiano w chrześcijaństwie średniowiecznym, 
wreszcie w islamie. Muzułmanie mówią o małej i wielkiej wojnie świętej. Wielka 
wojna to jest ta wojna, którą wyznawca islamu toczy w sobie, z własną słabością, 
z siłami natury. Mała święta wojna to jest "dżihad", którą toczy się z innowiercami. 
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Podobnie było w chrześcijaństwie średniowiecznym. Na uwagę zasługuje tu tekst 
św. Bernarda z Clairvaux "Pochwała nowego rycerstwa". Święty bardzo obrazowo 
rysuje koncepcję wojny za wiarę, wojny, która rozgrywa się na dwóch 
płaszczyznach. Gdzie bynajmniej ta płaszczyzna zewnętrzna nie jest ważna, bo 
nie ma znaczenia czy dany rycerz chrześcijański zwycięży, czy zginie. Niezależnie 
od tego, jaki będzie efekt jego walki fizycznej, to najważniejsze jest to, że toczy 
on walkę wewnętrznąz siłami ciemności i szatana w sobie. Ta doktryna oderwana 
od płaszczyzny duchowej, tylko w wymiarze materialnym, sprowadza się do 
czystego barbarzyństwa, do kultu siły. To pojawia się w próbach reinkarnacji 
wierzeń germańskich, chociażby w nazizmie, gdzie pozbawione to było treści. 

- A powiedz mi, czy ta koncepcja tego mitu tradycjonalnego społeczeństwa 
jest analogiczna do mitu genesis, początku, jak jest to w chrześcijaństwie. 
Także jest jakaś katastrofa kosmiczna, taką katastrofą jest upadek aniołów, 
upadek człowieka na skutek grzechu, jak tutaj wygląda koncepcja grzechu? 

- To jest właśnie podstawowy element różnicujący wizję tradycjonal izmu 
integralnego z wizją chrześcijańską. Koncepcja tradycjonalna nie zakłada, że 
cierpimy na ziemi za karę, z powodu grzechu praojców. Pierwotna religia aryjska 
nie zna pojęcia grzechu, winy, pokuty. Wręcz przeciwnie, jest tam obecny 
pierwiastek dowartościowania - jesteśmy nosicielami światła, jesteśmy rasą 
solarną, jesteśmy tutaj dlatego, że mamy spełnić pewną misję. Mamy tu i teraz 
stworzyć porządek, który jest sankcjonowany prawem boskim, mamy stworzyć 
tutaj taki ład, jaki rządzi w całym wszechświecie. Poprzednia cywilizacja stworzyła 
chaos, my mamy przywrócić zachwiany ład kosmiczny, taka jest nasza rola 
tutaj. 

-Czyli naszą cywilizację poprzedzała inna jeszcze cywilizacja, która przeżyła 
jakąś katastrofę kosmiczną? 

- Są takie szczątkowe ślady w mitach indoeuropejskich, ale przejawia się to także 
w mitologii cywilizacji prekolumbijskiej Ameryki, że istniały cywilizacje starsze niż 
obecna, że istniała cywilizacja lemuryjska. Przeszła ona prawdopodobnie ewolucję 
podobną do tej, jaką przechodzi obecna cywilizacja, mająca swoje źródła w 
solarnej tradycji hiperborejskiej. Cywilizacja lemuryjska zdegenerowała się i w 
końcowej fazie stoczyła się do poziomu niemalże zwierzęcego. Jej formami 
późnymi są ludy z poza kręgu indoeuropejskiego. 

- Powiedziałeś, że nie pojawia się koncepcja grzechu. W tym rozumieniu 
cywilizacyjnym odkupieńcza śmierć Chrystusa nie ma sensu. Od czego On 
miałby odkupywać, jeśl i grzech by nie istniał? W tym s e n s i e całe 
c h r z e ś c i j a ń s t w o j a k b y traci sens. Jeśl i nie ma s e n s u J e g o m ę k a 
odkupieńcza, wówczas także nie ma potrzeby zmartwychwstania, wszystko 
się burzy. W tym sensie chrześcijaństwo jest pożałowania godne na tle 
tego aryjskiego mitu tradycjonalistycznego, czyż nie tak? 
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- Nie do końca pożałowania godne. Natomiast odkupieńcza śmierć jest to 
koncepcja typowa dla innego kręgu cywilizacyjnego niż aryjski, właśnie dla 
religijności typu lunarnego; bardzo podobne elementy znajdujemy w kulcie Tybele, 
gdzie jest element kochanka bogini, który zostaje zamordowany, potem 
zmartwychwstaje, podobny element pojawia się w wielu religiach z kręgu 
lunarnego, tellurycznego. Rzeczywiście w koncepcji heroiczno-solarnej nie za 
bardzo ma on zastosowanie, więc to jest słabość chrześcijaństwa czy raczej 
dualizm, który zawsze w nim istniał. Bo z jednej strony zaadaptowało ono bardzo 
wcześnie elementy tradycji hiperborejskiej, aryjskiej, ale z drugiej strony jego 
źródła nie są indoeuropejskie i stąd ta sprzeczność, która nadawała wymiar 
tragicznego patosu i dynamizowała chrześcijaństwo. 

- Do jakiego nurtu zaliczasz zatem ludy semickie? 

- Należą one do odrębnego kręgu cywilizacji antytradycjonalistycznej. Chociaż 
też pojawiały się tam pewne pierwiastki tradycjonalistyczne. Nie mamy już do 
czynienia z religiami i z cywilizacjami w sensie czystym. Wzajemne przenikanie 
się paradygmatów następowało i w jedną i w drugą stronę. 

- Czy w tej pierwotnej wizji ludów aryjskich jest wizja np. zbawienia, czy 
jest coś takiego, jak potrzeba zbawienia, zmartwychwstania? Jeśli tego nie 
ma - to jest to zasadnicza różnica. 

- Nie ma potrzeby zbawienia, skoro nie ma grzechu pierworodnego. 

-A jak jest z kresem? Czy potrzeba nieśmiertelności jest tam zaspakajana? 
Czy oni są nieśmiertelni? 

- Jest zaspakajana - dlatego, bo każdy jest nosicielem tego pierwiastka 
nieśmiertelnego, jakim jest dusza. Po wyczerpaniu się ziemskiego okresu 
następuje powrót duszy do miejsca skąd przyszła, jej reintegracja z bóstwem. 

- Czy uważasz, że myśl evoliańska jest prefiguracją współczesnego New 
Age? Takie zarzuty zdarza się słyszeć o Evoli. 

- Można znaleźć wiele podobnych elementów we współczesnym New Age to 
prawda. Evola zresztą wpisuje się w szersze grono myślicieli, którzy są nawet 
bardziej strawni dla newagersów, chociażby jak Guenon czy Crowley, który jest 
już w pełni akceptowany przez te kręgi, czerpią z niego pełnymi garściami. 

- Jakie kontakty były pomiędzy Evolą a Crowley'em? 

- Wątpię, aby pozostawali w zażyłości, ponieważ Evola niezbyt entuzjastycznie 
podchodził do Crowley'a. Umieszczał go w gronie tych wszystkich, którzy tworzą 
jakieś pseudospirytualistyczne doktryny, poddał to towarzystwo druzgocącej 
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krytyce. Zagadnienia, które porusza Crowley, powinny być chronione przed okiem 
profanów. Jeżeli rzeczywiście dotarł do jakiś pokładów wiedzy świętej, to to,co z 
nią uczynił, akurat nie zasługuje na pochwałę. 

- Czy można przypuszczać, że Evoli współczesny New Age by się podobał? 

- Sądzę, że zdecydowanie nie. 

- Dlaczego? 

- Chociażby dlatego, że jest to wulgaryzacja okruchów tradycji, które jeszcze się 
zachowały. Nadinterpretacja tych treści przynosi raczej szkodę niż pożytek. New 
Age otwiera na inny wymiar człowieka, ale ciągnie nie w górę, a w dół. 

- Czy już definitywnie zarzuciłeś swój związek z ruchami narodowo-
rewolucyjnymi? Czy uważasz, że ich działalność jest pozbawiona sensu? 

- Nie byłbym w stanie się angażować bez przekonania w akcje typowo polityczne 
narodowego radykalizmu. 

-A co sądzisz o aktywności Nowej Prawicy na Zachodzie? Czy one podobnie 
nie są anachroniczne? Zresztą jak nazywać te formacje nadal prawicowymi, 
skoro współpracują z organizacjami lewackim, narodowymi bolszewikami, 
trockistami? 

- Jest to oczywiście pojęcie umowne, bo już w latach 30. i 20. można było 
zauważyć, że tradycyjny podział na prawicę i lewicę nie ma większego sensu, 
istotny podział dotyczył w latach 20. i 30. akceptacji rzeczywistości kapitalistycznej, 
mieszczańskiej lub braku akceptacji, który łączył radykałów komunistycznych i 
narodowo-rewolucyjnych. Obecnie podział dotyczy tych, co akceptują system 
demoliberalny lub nie. Problemem pozostaje to, na ile ta kontestacja jest szczera. 
Wydaje mi się, że dzisiaj ruchy narodowo-rewolucyjne o wiele autentyczniej 
kontestują system niż ruchy lewackie i anarchistyczne, które w rzeczywistości 
poszły na daleko idące kompromisy z systemem i stały się właściwie częścią 
systemu, tworzą najwyżej element kontestacji koncesjonowanej. 

- Na czym miałaby polegać rzeczywista kontestacja? 

- Chodzi o odrzucenie wszystkich dogmatów uświęconych w społeczeństwie 
postindustrialnym, dogmatów dotyczących egalitaryzmu, demokracji, dogmatów 
dotyczących rzekomej wolności i równości, dogmatów dotyczących takich tematów 
tabu jak społeczeństwa wielokulturowego, wielorasowego. To są uświęcone 
dogmaty, które nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia. 
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- Jak tłumaczyć twoją fascynację Legionem Michała Archanioła? 

- Legion Michała Archanioła był w latach 30. w bardzo dużym stopniu organizacją 
realizującą ideały tradycjonalizmu integralnego, zresztą sam Evola wysoko cenił 
Legion i Codreanu. Była to próba stworzenia organizacji, która stanowiłaby oazę 
wartości tradycyjnych we współczesnym świecie. W Legionie stworzono 
wewnętrzną hierarchię, własne rytuały inicjacyjne, opracowano model wychowania 
nowego człowieka, który mógłby podjąć walkę z dekadenckim społeczeństwem. 

- Jak się miał element chrześcijański, na który zwracał uwagę Codreanu, 
do integralnego tradycjonalizmu? 

- Legion wyrósł w kulturze prawosławnej, która w większym stopniu niż katolicyzm 
zachowała treści tradycjonalistyczne, nawet pewien ładunek ezoteryczny. Także 
przywiązanie do rytuału odporne było na prądy modernistyczne. Trzeba też 
pamiętać o tym, że ruch Codreanu wcale niekoniecznie żył w doskonałej symbiozie 
z of ic ja lną Cerkwią. Było to jednak chrześci jaństwo pojmowane bardzo 
specyficznie. Przypomnijmy takie idee jak wojna za wiarę, czy idea człowieka 
działającego jako narzędzie w ręku Boga. Legioniści wykonywali egzekucje na 
urzędnikach państwowych, a nawet na premierze Duce. Czuli się narzędziami 
sprawiedliwości bożej, działali po to, aby przywrócić zakłócony porządek moralny. 
Nie jest to typowe chrześci jaństwo. Manifestowały się tam też rytuały 
prechrześciajańskie, pogańskie, chociażby kult solarny. W podręczniku dowódcy 
gniazda jest opisany rytuał spotkania członków gniazda, gdzie na początku 
wszyscy pozdrawiają słońce wyciągniętą dłonią. Dodać można jeszcze kult 
przodków, kult ziemi, woreczek z ziemią, który nosili na piersiach legioniści. 
Wzywanie na pomoc duchów poległych legionistów, aby wsparli w chwilach 
prześladowań. Jest to więc chrześcijaństwo złożone z wielu elementów, które 
wykraczają poza doktrynę chrześcijaństwa ortodoksyjnego. 

- Co to wszystko znaczy dla ciebie osobiście, czy traktujesz to jako pewną 
wiedzę akademicką, czy to znaczy dla ciebie coś więcej, że w to wierzysz i 
uczestniczysz w tym porządku, czy sam czujesz się jakoś osobowo 
zaangażowany w te sprawy? 

- Jestem ciągle na etapie próbowania, adaptowania tej wizji na własne potrzeby, 
aniżeli na etapie życia już według tych zasad. Nie mam poczucia, że odkryłem 
prawdę absolutną. 

-A jak odnajdujesz się w rzeczywistości chrześcijaństwa tradycyjnego. Czy 
pojmujesz siebie jako katolika, czy też może wierzysz, ale nie angażujesz 
się? 

- Na pewno z punktu widzenia osób z zewnątrz nie uznano by mnie za katolika 
czy chrześcijanina, w sensie obiegowym. Balansuję gdzieś na pograniczu, ciągle 
nie przekroczyłem jeszcze tego progu, ani odejścia, ani wejścia. Jestem z 
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katolickiej rodziny. Najbardziej brakuje mi w chrześcijaństwie współczesnym 
czegoś głębokiego, mistycznego przeżycia ofiary we mszy świętej, tego nie mogę 
odnaleźć nie tylko we mszy nowego rytu, ale nawet we mszy tradycjonalistyczej. 
To bardzo przykre, ale nie czuję żadnej więzi z Bogiem. 

rozmawiał: Michał Kietlicz 
Katowice, styczeń 1997 
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Droga Ulriko! 
Mówiłem już, że dzieli nas otchłań. Stoimy na przeciwnych 

krańcach świata ideologicznych napięć. Nigdy nie czytałem 
Marksa, nie fascynował mnie Mao ani Lenin. Ale tak samo jak 
ty, Ulriko, nienawidzę systemu i wierzę w Rewolucję. Tyle, że 
ja wierzę w Rewolucję bez czerwonych sztandarów, bez 
proletariatu i bez rewolucyjnych utopii. Wierzę w Rewolucję 
nihilistyczną pod czerwonym sztandarem wolności, w 
Rewolucję, która zakończy Wiek Ciemny w powszechnym 
chaosie końca cyklu i z której zrodzi się Wiek Złoty... 

BOGDAN HERBURT KOZIEŁ 

CZERWONA WALKIRIA 
( w s p o m n i e n i e o U l r i c e M e i n h o f ) 

Droga Ulriko! 
To już dwadzieścia lat minęło od czasu, gdy pewnej chłodnej majowej 

nocy w betonowej celi Stammheim, zmęczona i rozgoryczona, podjęłaś decyzję. 
Ostateczną i nieodwołalną. Odeszłaś... I nikt nigdy nie dowie się, co wówczas 
myślałaś. Wieczorem robiłaś jeszcze jakieś notatki, próbowałaś sformułować 
swoje przesłanie dla tych, którzy zostali. Ale rozmyśliłaś się. Nie zostawiłaś nic. 
Żadnego listu, żadnej notatki. Nic. Odeszłaś w milczeniu. W ciszy i tajemnicy... 

Może tak było najlepiej... Być może zrozumiałaś wtedy, w tej krótkiej chwili, 
która poprzedza ów ostateczny moment, gdy decydujemy się przestąpić magiczny 
próg śmierci, w tej jedynej i niepowtarzalnej chwili, kiedy wielka jasność rozświetla 
nam obraz całego życia i wszystkich naszych dokonań, wielka jasność 
poprzedzająca ten jedyny krok, gdy zdzieramy zasłonę, za którą jest wieczna 
noc, może w tej chwili, droga Ulriko, zrozumiałaś o co naprawdę walczyłaś?... I 
może właśnie dlatego nie zostawiłaś nam żadnego przesłania. Zrozumiałaś, być 
może, że jest to daremny wysiłek. Ani Andreas, ani Gudrun, ani Jan-Carl, ani nikt 
inny z całego pokolenia APO i wielkiej kontestacji nie mógłby zrozumieć... 

Ale może wcale tak nie było?... Tego nie dowiem się nigdy... 
Kochana Ulriko! 
Pozornie dzieli nas przepaść - przepaść nie do przebycia. Pozornie ty i ja 

- to dwa odrębne światy, dwie obce sobie galaktyki. Ty - od dzieciństwa 
wzrastająca w atmosferze lewicowego protestu, pacyf istycznych bredni, 
marksistowskiego delirium. Bojowniczka antyatomowych marszów i wieców 
solidarności z Wietnamem, marząca o lepszym, wspanialszym świecie, świecie 
bez wojen, nędzy, wyzysku i niesprawiedliwości... Straciłaś najlepsze lata swej 
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młodości na walce i agitacji, na organizowaniu demonstracji, pisaniu bojowych 
artykułów i ulotek. Poświęciłaś swoje osobiste szczęście dla ideału społecznego 
postępu i socjalistycznej rewolucji. 

I nagle ujrzałaś, że ludzie, z którymi walczyłaś ramię w ramię, których 
uważałaś za towarzyszy, za wspaniałych i oddanych sprawie bojowników, nie 
zawsze są kryształowo czyści. Ujrzałaś, że wielu z nich to pozerzy i kabotyni, 
"salonowi rewolucjoniści", którzy z gębą pełną rewolucyjnych frazesów budują 
sobie wygodne szczurze nory w kloace systemu. Zobaczyłaś, jak inni, udając 
ślepców, wielbią NRD i kroczą po linii oportunistów z partii komunistycznej. I 
zobaczyłaś jeszcze jak dziesiątki innych towarzyszy marnuje czas, energię i 
młodzieńczy zapał na niekończących się dyskusjach, ja łowych sporach, 
teoretycznych rozważaniach i ideologicznych kłótniach. 

A system trwał i wcale nie rozsypywał się pod salwami słów, nie drżał w 
posadach od gromkich sloganów wykrzykiwanych podczas demonstracji... 

Zrozumiałaś, że słowa nie poparte czynem są tylko pustymi frazesami. 
I dlatego wzięłaś w obronę na łamach "Konkretu" czterech podpalaczy 

domów towarowych we Frankfurcie nad Menem. GdyAndreas Baader i Gudrun 
Ensslin zostali powtórnie aresztowani podjęłaś decyzję: dość słów - nadszedł 
czas walki!!! UwolnienieAndreasa to był ożywczy, wiosenny powiew, który rozgonił 
zatęchłe opary bezpłodnych ideologicznych dysput i przyniósł zapach prawdziwej 
Rewolucji. 

Cel byt jasny - rozwalić system! Nie słowami, lecz granatami, bombami, 
kulami pistoletów maszynowych! Strategia walki prosta i skuteczna - uderzać w 
najczulsze punkty systemu, wjego centra nerwowe: banki, sądy, urzędy. Uderzać 
w okupacyjne wojska amerykańskie - żandarmów światowego kapitalizmu. Frakcja 
Czerwonej Armii w Niemczech prowadziła tę samą walkę z międzynarodowym 
imperia l izmem i amerykańsko-syjonistyczną o k u p a c j ą co Ludowy Front 
Wyzwolenia Palestyny, Czerwoni Khmerowie i Viet-Cong. 

Epopeja RAF nie trwała długo. Od uwolnienia Andreasa z Moabitu do 
chwili twego aresztowania w Langenhagen minęło zaledwie 25 miesięcy. 
Wspaniałych 25 miesięcy walki rewolucyjnej, miejskiej guerilli... To nie ważne, 
że przegraliście. Byłaś zbyt inteligentna, by o tym nie wiedzieć, gdy zaczynała 
się cała historia RAF. Wiedziałaś dobrze, że przegracie, że jesteście skazani na 
klęskę w konfrontacji z systemem. 

Ale nie to było ważne. Nie rezultat, ale działanie; nie wynik, ale czyn... 
Ważne było tylko to, by wreszcie, choć na krótką chwilę, wyrwać się z duszącego 
koszmaru kapitalistycznego społeczeństwa termitów-konsumentów. Ważne było 
tylko to, by ujrzeć błysk prawdziwego przerażenia w oczach burżuazyjnych świń 
- sterników systemu. RAF dał dobry przykład i po raz pierwszy hierarchowie 
systemu zadrżeli z lęku. 

To ty, Ulriko, razem z A n d r e a s e m i G u d r u n , u d o w o d n i l i ś c i e , że 
niekoniecznie trzeba być bezwolną of iarą systemu, potulnym członkiem 
bezmyślnej baraniej trzody. Udowodniłaś, że choć przez chwilę można być wilkiem! 
I można kąsać!!! 
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Nie zdawałaś sobie jednak sprawy z tego, że aby konsekwentnie iść drogą 
"rewolty przeciw współczesnemu światu", trzeba być innym człowiekiem. Może 
zbyt późno uświadomiłaś sobie, że czerwona gwiazda w symbolu RAF jest 
zbędnym balastem - wystarczy sam pistolet maszynowy! I gdy to zrozumiałaś, 
nie byłaś zdolna znieść tej prostej prawdy. Bo w głębi serca, Ulriko, nadal byłaś 
lewicową utopistką, humanistyczną marzycielką, lunatyczką socjalizmu wierzącą 
w postęp i społeczną sprawiedliwość, która zwycięży dzięki Rewolucji. 

Droga Ulriko! 
Mówiłem już, że dzieli nas otchłań. Stoimy na przeciwnych krańcach świata 

ideologicznych napięć. Nigdy nie czytałem Marksa, nie fascynował mnie Mao ani 
Lenin. Ale tak samo jak ty, Ulriko, nienawidzę systemu i wierzę w Rewolucję. 
Tyle, że ja wierzę w Rewolucję bez czerwonych sztandarów, bez proletariatu i 
bez rewolucyjnych utopii. Wierzę w Rewolucję nihilistyczną pod czerwonym 
sztandarem wolności, w Rewolucję, która zakończy Wiek Ciemny w powszechnym 
chaosie końca cyklu i z której zrodzi się Wiek Złoty... 

Ty, Ulr iko, byłaś j e d n y m z samotnych szalonych b o j o w n i k ó w tej 
n ienazwanej Rewolucj i końca czasów - bojownik iem p r z e d w c z e s n y m i 
nieświadomym. Ale nie ma to wcale znaczenia pod jakim sztandarem walczyłaś. 
Jeśli kochasz czerwień Ulriko, to walcz pod sztandarem czerwonym. Ja wolę 
czerń - lecz czerń i czerwień to całkiem niezła kompozycja barw... 

W najpiękniejszym i najświętszym z aryjskich tekstów - Bhagawadgicie -
napisane jest: 

"Jedną miarą mierząc szczęście i nieszczęście, 
zysk i stratę, zwycięstwo o klęskę, 
przyłącz się do walki 
a nie skalasz się złem!" 
Ty, Ulriko, nie skalałaś się złem. Jestem o tym przekonany. Być może 

wkrótce spotkamy się razem w jakiejś Walhalli buntowników, gdzie trafiają 
wszystkie niespokojne duchy, zrewoltowani aniołowie, rewolucjoniści i heretycy, 
ci wszyscy, którzy nie godząsię na rolę niewolników systemu. Wiem, że ty, Ulriko, 
jesteś już tam, i gdy nadejdzie czas przyjdziesz po mnie jak Czerwona Walkiria w 
blasku purpurowej kolczugi... Wtedy, kochana Ulriko, dowiem się, co myślałaś 
tamtej chłodnej nocy z 8 na 9 maja 1976 roku, gdy w celi więzienia Stammheim 
zadzierzgałaś na swej szyi pętlę ze strzępów ręcznika... I wtedy będę mógł ci 
powiedzieć Ulriko, o tym jak poważny był twój przykład dla nas wszystkich, którzy 
śnimy niespełniony sen o wolności i sprawiedliwości... 

Do zobaczenia, Ulriko! 

Bogdan Herburt Kozieł 
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ERNST JUNGER 

O DUCHU 

Wszystko, co żyje ma sens już dzięki faktowi swego istnienia. Ów sens 
nie spoczywa gdzieś w sferze zewnętrznej, lecz trwa włączony w samo życie. 
Dolina, z mnogością roślin i zwierząt, nie potrzebuje oka, które spoglądałoby na 
pełnię krzyżujących się w niej poruszeń, ani ducha, który spekulowałby na jej 
temat. Wszystko, co w świetle słońca wyciąga tam swe gałęzie, co błyska i 
turkocze, kocha się i pożera, powstaje i ginie, nie dysponuje szczególną formą 
ducha i szczególną formą rozsądku. Jesteśmy w stanie stworzyć obraz tego, co 
działo się w starożytnym Babilonie, i co dzieje się w rowie oceanicznym Atlantyku 
wśród fosforyzujących świateł, macek i potężnych pysków, jesteśmy w stanie 
stworzyć ten obraz przekopując ruiny miast i zarzucając nasze sieci w głębiny 
mórz, ale właściwego sensu tych nieskończonych dali nie przybliżą nam nasze 
metody ani o piędź. Jeśli jednak upojeni przybojem życia kroczyć będziemy przez 
nasze wielkie miasta, wówczas przeniknie nas cząstka tej mocy, która niegdyś 
napawała siłą żywotną Babilon. A w chwilach, gdy poczujemy, jak żyłami toczy 
się gorąca krew, zaczniemy przeczuwać wielkie moce wszystkiego, co żyje. Tylko 
wówczas, gdy znów będziemy związani - ze względu na szczególną naszą 
właściwość - z ziemią, będziemy mogli poczuć nasz związek ze wszystkim, co ta 
ziemia na sobie nosi. 

Nie zyskamy uczestnictwa w duchu, próbując rzucić się w niego jak w 
swobodny, bezgraniczny żywioł; uzyskamy go wówczas, gdy nas samych opęta. 
Duch jest związany z życiem jako zagęszczenie, jako idea i jako sensowne 
spełnienie tego życia, stąd kieruje się od tego co szczególne, co ograniczone, co 
"związane" ku temu, co ogólne, ale to, co ogólne, nie zawiera w sobie tego, co 
szczególne, na zasadzie podporządkowania, jak np. w systematyce zwierząt. 
Duch ma męską, agresywną naturę, nie pragnie rozpłynąć się w świecie, ale 
chce nad nim władać. Pragnie, by świat był jego światem, był takim jak on. 

Duch równy jest drzewu, które w koronie i w świetle włada tym większym 
obszarem, im głębiej splecione sąz gruntem jego korzenie. Duch prze ku światłu 
z ta jemniczych i c iemnych obszarów. Nie wyrasta z j a s n y c h regionów 
świadomości, lecz w nich znajduje swe ujście. Duch potrzebuje krwi, gdyż trwa 
włączony w życie, świadomości mu jednak nie trzeba. W chwilach najbardziej 
dramatycznych, i najbardziej twórczych, podczas najbardziej rozwiązłego 
spotęgowania treści życia, świadomość wygasa. Najwyższy zachwyt, ekstaza, 
podczas której, jak sądzą mistycy, dopełnia się zjednoczenie duszy z Bogiem, 
zanik osoby do bezświadomej jedności z prazasadą świata, cała egzystencja 
koncentruje się w jednym, jedynym uczuciu. Tam osiągnięte zostały ostatnie 
możliwości życia, tam życie jest duchem, a duch życiem, bez jakiejkolwiek różnicy. 
W zachwyceniu świętego, w bezbolesnej samotności męczennika, w rozpalonym 
do bieli żarze miłości, w przyboju bitwy i w upojnych wizjach artysty, podnosi 
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życie swą najgłębszą wolę. "Pisz krwią, a dowiesz się, że krew duchem jest", 
napisano w Zaratustrze, a Hebbel twierdził, iż zdaje mu się niekiedy, jakby pióro 
maczał bezpośrednio w krwi i w mózgu. 

A jako, że duch jest żywotny, a nie martwy, nie podchodzi do życia z 
abstrakcjami i uogólnieniami, ale za pomocą idei. Praroślina Goethego nie jest 
pojęciem, lecz ideą. Duch nie gardzi nauką i jej metodami, ale sprawia, by 
podlegały źródłom życia, z którymi każde zjawisko musi mieć związek. Duch 
myśli swe konieczności, gdy tak być musi, ale te konieczności nie są wymyślone. 
Duch jest sensowny, dlatego w zjawiskach i ich wzajemnych relacjach nie 
postrzega celowości, ale sens. Pod mechanizmem powierzchni tropi głębsze 
znaczenie. Nie chce teoretyzować, ale tworzyć, nie chce rozbijać, ale być płodnym. 
Jego wysiłek nie zmierza ku rozbiciu świata na atomy i sztucznemu złożeniu 
powtórnej z niego całości, ale samemu pragnie spoglądać na jego wielki obraz. 
Pragnie odbijać się we wszystkich rzeczach, nie będąc nieograniczonym 
zwierciadłem wszystkich rzeczy. Ocenia życie nie wedle jego logicznej, ale 
symbolicznej wartości. Duch góruje nad dowodem, jak konieczność losu nad 
przyczynowością. 

Duch jest sensownym spełnieniem życia, całością, jak życie samo jest 
całością, a nie sumą anatomicznych preparatów. Duch nie jest esencją, którą 
można wydestylować, nie jest obcą zasadą, ogniem, jaki płonie na latarniach 
morskich. Jako że stanowi żywotną całość, nie tyczą się go prawidła postępu, 
ale prawa rozwoju. Duch nie jest czymś, co zyskać można, lecz częścią 
wrodzonego posagu życia, jak charakter przydzielany niesprawiedliwością losu. 
Stąd jego posiadanie usprawiedliwia arystokratyczną dumę, wiążącą się z 
najpiękniejszymi darami życia, których nie można kupić, ani wypracować. Duch 
jest dumny, ale nie pyszałkowaty, już choćby dlatego, iż nie jest skazany na 
świadomość. Dumnie trwa w poruszeniach, gdzie życie rozwija swój sens albo w 
postawie, która objawia go spoczywającym jak motyl, co rozpina swe skrzydła. A 
jako że duch jest czymś całym i niepodzielnym, musi zawierać się w każdej 
sensownej ekspresji życia, w kołowaniu ptaka na morzu eteru, w rozkołysanym 
galopie zwierząt na równinie, w płynnej grze napiętych mięśni przed skokiem z 
ukrycia. Duch obecny jest w ukończonym obrazie jak w każdym pociągnięciu 
pędzlem, w statui jak w każdym uderzeniu młota, w najdłuższej powieści jak w 
najkrótszej sentencji. Duch trwa z równym absolutyzmem w nieznanym bojowniku, 
umierającym za własny kraj, co w wodzu, który tę wojnę wypowiada, albo w rolniku, 
który orze swą ziemię. Wszyscy oni są w posiadaniu ducha, o ile przynależą do 
zwartej wspólnoty życia, wspólnego ducha, wspólnej idei, oscylującej w 
rozmaitości form, jak idea gatunku w rodzaju albo płci w jednostce. 

Tej podwalinie życia, z której wyrasta, duch jest wdzięczny, wyrażając 
istotę tej podwaliny. Duch odwraca się tylko tam od życia, gdzie jest ono pęknięte 
w sobie, miałkie i słabe. Gdy nie odczuwa mocnych powiązań, porzuca życie i 
wznieca bunt przeciw konieczności, przeciw woli losu. Ten niezwiązany duch, 
intelekt, nie uznaje tego co szczególne, próbuje to wszystko sprowadzić do 
jednego mianownika, zmienić w mierzalne wielkości i chodliwe towary. Wyszydza 
wielkie symbole, rozkłada je swą abstrakcyjnością. Łudzi się bezgranicznością 
na skutek niwelacji wszystkich granic. Łatwo mu przychodzi być sprawiedliwym, 
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bowiem nie musi ani bronić, ani nadawać żadnych szczególnych wartości. Z 
nierzeczywistych, coraz to cieńszych warstw uzurpuje sobie władzę i określanie 
życia, za co życie wywiera straszliwą, śmiertelnązemstę. W świetle niezwiązanego 
ducha, organiczny obraz świata zmienia się w mechaniczny. Kultura staje się 
cywilizacją. Wspólnoty losu stają się przypadkowym nagromadzeniem ludzi, 
masami, w naj lepszym wypadku grupami interesów. Ojczyzny sta ją się 
komunikacyjną przeszkodą. Tak zwana arystokracja ducha albo pracownicy 
umysłowi, armia najbardziej dynamicznych i pozbawionych sumienia mózgów, 
pracuje nad rozkładem wiary, nad tanim ironizowaniem heroizmu i podkopaniem 
wszelkiej godności ludzkiej. Podczas, gdy negowane jest to, co szczególne, to, 
co dzieli i łączy jednostkę, akceptuje się aż do ostatecznych konsekwencji 
indywiduum, bezsensowną, fizykalną cząsteczkę masy, głoszone są jej prawa 
na rogach wszystkich ulic: rozprzestrzenia się zachłanny indywidualizm prostujący 
ścieżki nihilizmowi. Rozum jest wszystkim, charakter niczym. Sztuka staje się 
kwestią intelektu i literatury, wyrazem przemijającej mody, bez korzeni, bez sił 
żywotnych, bez własnego profilu. Praca staje się produkcją, wszystkie więzi 
międzyludzkie nabierają coraz wyraźniej charakteru układów prawnych. Nauka 
wyjaśnia za pomocą mechanistycznych formuł wszystko, co tajemnicze i cudowne 
w życiu, a moralność tchórzów i kanalii uznaje za nieobyczajność wszystko, co 
bezpośrednie, potężne i niebezpieczne w tym życiu. Ale tam, gdzie konieczność 
już nie włada, tam rozprzestrzenia się to, co zbyteczne, a życie nie ścierpi nic 
zbytecznego. Nad tą całą cienką i bezowocną gorączkowością w przestrzeni 
zubożonego życia wisi już miecz, który przetnie wszelkie dyskusje i którego 
ostrości nie złagodzi jakakolwiek teoria. Podczas, gdy we wszystkich salach 
o b r a d u j ą c e g o intelektu j e s z c z e odbywa się o d m i e r z a n i e , o d w a ż a n i e i 
mędrkowanie, do furty puka już potężnie opancerzona pięść, która jednym ciosem 
rozwiąże te wszystkie trudne problemy. Życie ocenia wyżej niezłomną moc 
ostatnich barbarzyńców niż sumę pracy wolnego ducha. A życie ma rację. 

Ernst Junger 
tłum.: Wojciech Kunicki 

niniejszy tekst pochodzi z pisma "Widerstand", 4/1927 
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PIOTR GURSZTYN 

POSŁOWIE NIEZTSCHEAŃSKIE 

Czym jest ten wszechmocny i wszechobecny Duch? Dlaczego Duch nie 
odczuwający mocnych powiązań "porzuca życie i wznieca bunt" - jak dżin 
wypuszczony z butelki? Oswald Spengler pisał, że "geniusz jest siłą twórczą, 
iskrą bożą w jednostkowym życiu, która w potoku pokoleń tajemniczo rozbłyska 
i gaśnie oraz nagle szeroko rozświetla swą epokę". Czy Duch jest tym geniuszem? 
Jeśli tak, to mamy do czynienia z własnym "ja", z opiekuńczym aniołem, z męską 
siłą rozrodczą. A może Duch to "oszałamiające, dzikie, zgodne z dumą, heroiczne, 
potężne poczucie życia" - czyli według własnej definicj i Ernsta Jungera, 
nacjonalizm. Jeśli tak, to czyżby opis odwrotu Ducha od życia był antycypacją 
nazizmu? 

W każdym razie zabezpieczeniem przed rebelią Ducha jest równowaga 
między nim a życiem. Asymetria pomiędzy tymi dwoma mocami elementarnymi 
(elementare Machte) jest przycznązła. Dwubiegunowość Jungera koresponduje 
z rozróżnianymi przez Spenglera dwiema formami bytu: Dasein i Wachsein -
istnienia bezwiednego, wegetatywnego, roślinnego oraz istnienia czuwającego i 
samoświadomego. Z "życia" powstaje biegun biologiczny (obrazowany przez 
instynkt, czucie, kobiecość, obyczaje, totemy, fetysze, dom, rodzinę), później 
wraz z rozwojem człowieka tworzy się biegun życia społecznego (myśl, nauka, 
praca, mowa, moralność, miasto). Stan równowagi między tymi biegunami 
znamionuje kulturę będącą w fazie rozkwitu. Lecz do każdej kultury można odnieść 
zasady nietzscheańskiej filozofii życia - widzimy proces narodzin, rozwoju, mutacji 
i wreszcie zamierania - fakty biologicznego życia są wartościami i rośliny i kultury. 
Dla kultury pierwszym objawem obumierania jest zanik zrównoważonego napięcia 
między biegunami biologicznym i społecznym - ten drugi zaczyna dominować 
nad pierwszym. To, według Spenglera, jest cechą schyłkowego stadium każdej 
kultury - stadium zwanego "cywilizacją". Zamiana kultury w cywilizację została 
nazwana przez niego "zmierzchem - dopełnieniem" (der Untergang - die 
Vollendung). 

Hipertrofia bieguna społecznego przynosi nudę i małostkowość życia 
codziennego, wśród tłumów i przypadkowej masy. Uczestnikami patetycznego 
buntu przeciwko prozie takiego życia są mistycy pełni wiary w to, że ich dusze 
łączą się z Bogiem, święci ze swym zachwytem, samotni męczennicy, artyści-
wizjonerzy. W świecie, gdzie praca jest tylko produkcją, nie ma miejsca dla 
jungerowskiego Robotnika - nieznanego bojownika, landsknechta, rzemieślnika 
czystej walki ginącego za własny kraj; wodza wypowiadającego wojnę albo rolnika 
orzącego swąziemię. Dla nich praca jest bowiem niematerialistycznym wyrazem 
siły i energii, elementem ich eschatologii. Gdyby ich pojmowanie pracy zwyciężyło, 
musiałby umrzeć nihilizm. Nihilizm, powodujący rozkład pradawnego kultowego 
ładu, nie pozostawia miejsca dla wyższych form człowieczeństwa - święty i 
wojownik muszą zniknąć. 
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Innym wyrazem przewagi bieguna społecznego jest z p e w n o ś c i ą 
demokracja i parlamentaryzm. Te instytucje atomizują, wprowadzają konflikt i 
dezorientują społeczeństwo oraz zamieniają wspólnotę losu w przypadkowe 
nagromadzenie ludzi. Trawestując Moliera van den Brucka można stwierdzić, że 
wolny duch - tak jak liberalizm - zaprzepaszcza narody. Dlatego Junger powiedział, 
że "nienawidzi demokracji jak zarazy"\ Najsilniejszym orężem takiego świata jest 
racjonalizm i ironia. Junger ich nie lubi, bo służą postępowi i balansują na krawędzi 
szaleństwa. Najważniejsze dla niego jest utrzymanie równowagi między biegunami 
racjonalności i irracjonalności ludzkiego ducha. Postuluje odrzucenie sensu i 
zastąpienie go symbolem. 

Szczęśliwie pierwotne instynkty życia zawsze będą silniejsze (Spengler). 
Uzurpujący sobie władzę nad życiem, zaczadzony swą wolnością, Duch zmierza 
do samobójstwa. Życie, które próbował ujarzmić, okazuje się być maską śmierci, 
tak jak śmierć jest maską życia. Nihilizm zjada własny ogon, przepaść ma drugi 
brzeg. Zaczyna się Wielki Powrót Życia. Koło, symbol życia i śmierci, zamyka 
się. 

Piotr Gursztyn 
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Konserwatywny rewolucjonista A. E. Gunther twierdził, 
że "konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani 
trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje 
zawsze". Z kolei Moeller van den Bruck pisał wprawdzie, że 
konserwatyzm ma wieczność po swojej stronie, ale równocześnie 
ten sam Moeller van den Bruck apelował, by "stworzyć rzeczy, 
które będą godne zachowania". A w innym miejscu twierdził: 
"Początekjest zawsze". Już po wojnie Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
napisze, że konserwatysta zaczyna ciągle na nowo, a Caspar 
von Schrenck-Notzing, że konserwatyzm nie tyle jest zwartą 
ideologią, ile postawą wobec świata i wobec historycznych 
zmian w społeczeństwie, a to, co konserwatywne "rodzi się w 
zamęcie dnia". W pewnym sensie więc rodzi się codziennie, w 
zamęcie każdego dnia. Taka postawa pozwala zrozumieć 
paradoksalną formułę Konserwatywnej Rewolucji. Mamy tu do 
czynienia ze zjawiskiem, którego reprezentanci zajmując bardzo 
krytyczną postawę wobec "nowoczesności" równocześnie nie 
zrywają z nią całkowicie, używają niektórych jej instrumentów, 
starają się znaleźć nowe sposoby legitymizacji swoich 
koncepcji i wizji, opisać świat, który ich otacza przy pomocy 
nowych kategorii, znaleźć nowy język, nowe środki wyrazu, 
podjąć wyzwania epoki współczesnej w taki sposób, aby z góry 
nie skazać się na klęskę. 

TOMASZ GABIŚ 

KONSERWATYWNA REWOLUCJA 

"Dla konserwatysty refleksja nad podstawami własnego światopoglądu jest 
rodzajem profanacji tak samo jak konieczność udowadniania egzystencji Boga jest 
estetycznym zgorszeniem dla każdego prawdziwie wierzącego; jest wyprowadzaniem 
irracjonalnej wartości na poziom racjonalny, desakralizacją boskości, której odebrany 
zostaje urok tajemniczości, bez której nie można pewnie stawić czoła lewicowym 
czcicielom diabła na ich polach bitewnych rozumu." 

Georg Quabbe 

Termin "konserwatywna rewolucja" [1] jest terminem, który na trwale 
zakorzenił się zarówno wśród niemieckich historyków idei, jak i na niemieckiej 
prawicy. Także badacze i prawicowi intelektualiści w innych krajach europejskich 
bardzo często posługują się tym terminem [2]. Jeszcze trochę a stanie się on 
wręcz politycznym sloganem i trafi na wyborcze plakaty, co byłoby swego rodzaju 
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ironią historii, bo niemieccy konserwatywni rewolucjoniści raczej nie wyrażali się 
przychylnie na temat demokracji. Nie mogą się tedy powieść próby "dekonstrukcji" 
tego terminu, jakiej dokonał w swej książce "Anatomia Konserwatywnej Rewolucji" 
[3] niemiecki badacz Stefan Breuer udowadniając, że autorzy zaliczani zwykle 
do Konserwatywnej Rewolucji tak dalece różnią się od siebie w poglądach na 
zasadnicze kwestie polityczne, gospodarcze, ustrojowe itd., że właściwie nie mają 
ze s o b ą nic wspólnego. W związku z tym postulował on, żeby skreśl ić 
"konserwatywną rewolucję" z listy nurtów politycznych XX wieku [4], Mimo iż Breuer 
ma pod w i e l o m a w z g l ę d a m i rację w s k a z u j ą c na d a l e k o p o s u n i ę t ą 
heterogeniczność zjawiska określanego jako "Konserwatywna Rewolucja", to fakt, 
iż pojęcie to tak silnie utrwaliło się wśród historyków idei i ideologów prawicy, 
świadczy o tym, że spełnia ono funkcję nazwania czegoś, na co brakowało 
odpowiedniego słowa. Istniała bowiem potrzeba nazwania jakoś tych wszystkich 
nurtów ideowych i politycznych lat 1918-1932 w Niemczech, które były w opozycji 
(mniej lub bardziej radykalnej) do systemu Republiki Weimarskiej i panującej 
wówczas oficjalnej ideologii nie będąc równocześnie tożsame z drugą obok 
komunistów zasadniczą siłą polityczną dążącą do likwidacji Republiki Weimarskiej 
czyli narodowymi socjalistami. Konserwatywna Rewolucja nie będąc żadną 
jednolitą, zastygłą ideologią o wyraźnie zaznaczonych granicach, lecz powikłanym 
i wielokształtnym tworem o skomplikowanej topografii, zajmuje obszar pomiędzy 
oficjalnym Weimarem, narodowymi socjalistami i komunistami. Łączy ona w sobie 
te wszystkie nurty, które dzieląc z narodowymi socjalistami i komunistami niechęć 
do "Weimaru", zajmują osobne miejsce na polityczno-ideologicznej mapie 
Republiki Weimarskiej, co nie znaczy oczywiście, że miejsce izolowane od tych 
dwóch masowych ruchów zrodzonych w łonie egalitarnej demokracj i . Do 
Konserwatywnej Rewolucji przynależą zarówno ci, którzy próbują oddziaływać 
na oficjalny "Weimar" powściągając swoją wobec niego opozycyjność, ci, których 
sporo łączy z narodowymi socjalistami [5] jak i wreszcie ci, którzy pod pewnymi 
względami zbliżają się do radykalnej lewicy. Wszystkie te "mezalianse" i zbliżenia 
mają albo charakter ideowy, albo też czysto taktyczno-polityczny. Ale mimo, iż 
poszczególne obszary zachodzą na siebie (dziwne byłoby zresztą, gdyby w tamtej 
epoce zamętu było inaczej), to Konserwatywna Rewolucja pozostaje zjawiskiem 
odrębnym, które mimo wszystkie różnice dzielące autorów i nurty, posiada pewną 
wewnętrzną jedność, jeśli nie na płaszczyźnie poglądów, to jak to określił Armin 
Mohler, autor "Rewolucji Konserwatywnej w Niemczech 1918-1932" - na 
płaszczyźnie "fizjognomicznej" [6]. Idzie tu nie o logikę pojęć, ale o "napiętnowanie" 
przez konkretny pejzaż, o wspólny wzór przeżywania historycznej katastrofy, o 
sposób myślenia, postawę wobec świata , styl działania i reagowania, o afekty, 
przeżycia, obrazy przewodnie i wizje, o zakorzenienia i pokrewieństwa. Lektura 
dzieł konserwatywnych rewolucjonistów już na pierwszy rzut oka pozwala 
rozpoznać, że bez wątpienia nie są oni kontynuatorami XIX-wiecznego socjalizmu 
czy liberalizmu, równocześnie niewiele mają wspólnego z zeszłowiecznymi wrogami 
tych kierunków: "reakcjonistami", "starokonserwatystami" czy zwolennikami 
"restauracji". Dawne formy, dawny język i problematyka konserwatyzmu 
związanego socjologicznie z arystokracją i monarchią nie znajdują kontynuacji w 
Konserwatywnej Rewolucji, choć oczywiście istnieje tu pewne pokrewieństwo. 
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To pokrewieństwo jest jednak na tyle odległe i niebezpośrednie, że np. według 
Armina Mohlera, o ile dziewiętnastowieczny liberał, socjalista czy anarchista bez 
trudu znalazłby wspólny język ze swoim dwudziestowiecznym odpowiednikiem 
to porozumienie między dawnym "reakcjonistą" czy "starokonserwatystą", a 
konserwatywnym rewolucjonistą byłoby bardzo trudne, jeśl i nie w ogóle 
niemożliwe. Istnieje bowiem, zdaniem Armina Mohlera [7] i Gerda-Klausa 
Kaltenbrunnera [8], pewne zerwanie ciągłości w obrębie konserwatyzmu, 
polegające na tym, że konserwatyzm przechodzi przez fazę "czasu osiowego" 
(Achsenzeit - termin Jaspersa), po której - co może zdziwić tych uważających 
konserwatyzm za coś z samej swej istoty niezmiennego - konserwatyzm zmienia 
się, zrzuca dawną skórę, przyjmuje nowe formy, posługuje się innymi pojęciami 
i innym językiem. W różnych krajach ta mutacja, to przejście przez pewien próg 
zachodzi w różnym czasie i ma różny charakter: gwałtowny i krótki lub trwający 
dziesięciolecia, widoczny od razu lub dostrzegalny dopiero z dystansu. Najogólniej 
i bardzo skrótowo (by nie powiedzieć po wulgaryzatorsku) rzecz ujmując, 
konserwatyzm sprzed "czasu osiowego" sk ierowany jest w przeszłość, 
konserwatyzm po "czasie osiowym" kieruje się ku przyszłości. Przed "czasem 
osiowym" konserwatyści starają się zachować to, co przekazane zostało z 
przeszłości, a nawet restaurować dawny porządek. Po "czasie osiowym" kierują 
swój wzrok ku przyszłości, porzucają nostalgię, by stanąć twarzą w twarz z nową 
rzeczywistością. Przestają być "restauracjonistami" i "nostalgikami" nie będąc 
równocześnie utopistami. Tę postawę dobrze oddaje termin jednego z czołowych 
konserwatywnych rewolucjonistów Ernsta Jungera, który pisał o "organicznej 
konstrukcji", a więc o czymś nowym, ale nie utopijnym, nie wynikającym z 
abstrakcyjnych, oderwanych od rzeczywistości spekulacji, lecz tworzonym zgodnie 
rzeczywistością, opartym na tym, co n iezmienne. Inny konserwatywny 
rewolucjonista - A. E. Gunther twierdził, że "konserwatyzm nie jest przywracaniem 
tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje 
zawsze". Z kolei Moeller van den Bruck pisał wprawdzie, że konserwatyzm ma 
wieczność po swojej stronie, ale równocześnie ten sam Moeller van den Bruck 
apelował, by "stworzyć rzeczy, które będą godne zachowania". A w innym miejscu 
twierdził: "Początek jest zawsze". Już po wojnie Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
napisze, że konserwatysta zaczyna ciągle na nowo, a Caspar von Schrenck-
Notzing, że konserwatyzm nie tyle jest zwartą ideologią, ile postawą wobec świata 
i wobec historycznych zmian w społeczeństwie, a to, co konserwatywne "rodzi 
się w zamęcie dnia". W pewnym sensie więc rodzi się codziennie, w zamęcie 
każdego dnia. Taka postawa pozwala zrozumieć p a r a d o k s a l n ą formułę 
Konserwatywnej Rewolucji. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, którego 
reprezentanci zajmując bardzo krytyczną postawę wobec "nowoczesności", 
równocześnie nie zrywają z nią całkowicie, używają niektórych jej instrumentów, 
starają się znaleźć nowe sposoby legitymizacji swoich koncepcji i wizji, opisać 
świat, który ich otacza przy pomocy nowych kategorii, znaleźć nowy język, nowe 
środki wyrazu, podjąć wyzwania epoki współczesnej w taki sposób, aby z góry 
nie skazać się na klęskę. 
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K o n s e r w a t y w n a r e w o l u c j a n a t l e e p o k i 

"Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi." 

Ernst Jiinger 

"Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, 
że jego życie jest poświęceniem dla jego idei." 

Oswald Spengler 

Niemiecka Konserwatywna Rewolucja nie narodziła się oczywiście w próżni 
i, mimo zerwania, o którym pisaliśmy wyżej, ma zarówno swoich niemieckich jak 
i obcych "ojców chrzestnych" [9], i własne, autonomiczne wobec zewnętrznego 
świata mechanizmy rozwoju. Jednak "rodzi się ona w zamęcie dnia", jest przede 
wszystkim odpowiedzią, a w tym sensie "reakcją" na duchowo-polityczną sytuację 
Europy i Niemiec. I mniej ważne jest, jaka naprawdę była ta sytuacja, niż to, jak 
konserwatywni rewolucjoniści tę sytuację widzieli i odczuwali. Przede wszystkim 
dostrzegali oni, że rozpada się świat dawnej Europy (II mondo casca!). Rozpad 
zapoczątkowany Rewolucją Francuską, która okazała się zwycięska, zainicjowała 
likwidację państwa stanowego, wyniosła do władzy mieszczaństwo i zrodziła 
ideologię oraz praktykę politycznądemoliberalizmu. Konserwatywni rewolucjoniści 
mieli poczucie, że żyją na przełomie epok, widzieli, że zanika dawna jedność 
Europy oparta na syntezie antyku, chrześc i jaństwa i pewnych t radycj i 
germańskich, celtyckich, słowiańskich itd. Cały ten gmach europejskiej cywilizacji 
zapada się w gruzy, następuje wielkie historyczne cięcie, oddzielające od siebie 
dwie epoki. Najbardziej widoczną manifestacją tego cięcia była oczywiście wojna 
światowa stanowiąca dla większości konserwatywnych rewolucjonistów przeżycie 
pokoleniowe: "Wojna jest naszym ojcem, spłodziła nas jako nową generację w 
rozżarzonym łonie okopów" (Ernst Junger). Europa weszła w fazę interregnum: 
dawne formy zostały zniszczone lub same się rozpadły a nowych jeszcze nie 
ma. Konserwatywni rewolucjoniśc i uważal i , że kończy się także faza 
d e m o l i b e r a l n a , ż e w ł a d z a m i e s z c z a ń s t w a , k t ó r a w c h ł o n ę ł a r ó w n i e ż 
dziewiętnastowieczny socjalizm i nacjonalizm, dobiega końca. Mieszczański 
socjalizm reprezentowany przez partie socjaldemokratyczne to według nich 
"najsilniejszy oddział bojowy systemu", "bastion i filar demoliberalizmu" [10]. Dawne 
formy życia giną pod naporem techniki i industrializacji, dziewiętnastowieczny 
demoliberalizm z jego prawami człowieka, jego parlamentaryzmem opartym na 
zasadzie wspólnego poszukiwania "prawdy" i "racjonalności" staje się fikcją w 
ramach masowej demokracji. Ale mieszczaństwo broni swoich pozycji, broni swojej 
władzy nadal posługując się ideologiczno-politycznym instrumentarium zrodzonym 
w okresie Rewolucji Francuskiej, nadal głosząc hasła "wolności, równości, 
braterstwa". Republika Weimarska jest dla konserwatywnych rewolucjonistów 
tworem w y k r e o w a n y m przez państwa z w y c i ę s k i e w w o j n i e ś w i a t o w e j , 
zbudowanym na ideologicznych podstawach demoliberalizmu. Nie jest to państwo 
suwerenne, ale protektorat zwycięzców, a rządzące nim partie są w mniejszym 
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lub większym stopniu ekspozyturami obcych interesów. Demokracja Weimarska 
to dla przedstawicieli Konserwatywnej Rewolucji "samobójstwo narodu", "kolonia 
reparacyjna", pseudopaństwo, gdzie, jak pisał Ernst Junger, przeżuwa się "trzy 
razy wyplute frazesy Rewolucji Francuskiej", to system, w którym "plutokratyczny 
demoliberalizm spada na państwo jak sęp na padlinę"(Friedrich Georg Junger). 
Wszechobecna korupcja, anarchia, całkowity upadek autorytetu państwa cechują 
Republikę Weimarską, która jest przykładem "panowania miernot" (Edgar J. Jung), 
prowizorium niezdolnym do życia, gdzie "grabarze sami sobie kopiągroby" (Ernst 
Junger), nie jakimś trwałym tworem, ale poczekalnią czy pokojem przechodnim. 
W tym państwie partyjnym "wszystkie sprawy publiczne zamieniają się w obiekty 
kompromisu i łupu partii i sitw, a polityka odległa od tego, aby być sprawą elit, 
stała się dość pogardzanym geszeftem dla dość pogardzanej klasy ludzi" (Carl 
Schmitt). 

Kontekstem duchowym i politycznym Konserwatywnej Rewolucji jest więc 
zarówno Europa, której dawna jedność ulega rozkładowi jak i "Niemcy - diabelski 
kocioł" (Ernst von Salomon), czyli wstrząsana rewoltami, puczami, politycznymi 
mordami, strajkami, permanentną walką politycznych bojówek spod różnych 
znaków Republika Weimarska, będąca dla Ernsta Jungera, Oswalda Spenglera 
i innych konserwatywnych rewolucjonistów narzuconym Rzeszy Niemieckiej przez 
zwycięzców, dławiącym gorsetem instytucji politycznych i idei zasługujących 
jedynie na zniszczenie, gdyż w przeciwnym razie Niemcy skazane będą na 
egzystencję politycznego eunucha, a naród niemiecki zepchnięty ze swej odrębnej 
drogi ulegnie "helotyzacji" i "esperantyzacji", zacznie mówić "międzynarodowym 
językiem kramarzy", straci swą tożsamość, skarleje duchowo i moralnie, a Rzesza 
Niemiecka nigdy nie odzyska właściwej dla siebie pozycji w Europie i na świecie. 
Jednak ta nowa Rzesza nie powstanie na drodze restauracji ("Restauracja 
wilhelmińska byłaby najbardziej bezsensowną rzeczą" - Moeller van den Bruck), 
ponieważ Rzesza przedwojenna, jak pisał Ernst Junger, "zatonęła w ogniu i krwi" 
i nigdy już nie odrodzi się w dawnym kształcie, ale będzie nową formą państwa, 
kolejnym wcieleniem "niemieckiej idei". 

P a n o r a m a " k o n s e r w a t y w n e j r e w o l u c j i " 

"Konserwatysta ma swą postawę we krwi" 

Georg Quabbe 

Niemiecka "Konserwatywna Rewolucja" jest zjawiskiem tak wielokształtnym 
i heterogenicznym, że dokonywanie w jej obrębie klasyfikacji i podziałów jest 
rzeczą niesłychanie trudną. Ani systematyczna analiza poglądów proponowana 
przez Stefana Breuera, ani "fizjognomiczne" podejście proponowane przezArmina 
Mohlera oparte na rozpoznaniu pewnych "obrazów przewodnich" czy "mitów" (w 
sensie sorelowskim) nie są zadowalające. Breuer, jak wspomnieliśmy na początku, 
w ogóle kwestionuje zasadność obejmowania jednym pojęciem tak różnorodnych 
poglądów i wskazuje na to, że w klasyfikacji Mohlera mającej za podstawę owe 
"obrazy przewodnie" czy "mity" niektórzy autorzy zaliczani przez niego do 
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Konserwatywnej Rewolucji w żaden sposób się w niej nie mieszczą [11]. 
Niezależnie jednak od naciąganych w wielu miejscach tez Mohlera, dość 
powszechnie przyjęto jego podział na nurty wewnątrz Rewolucji Konserwatywnej 
czyli na volkistów, "młodokonserwatystów", narodowych rewolucjonistów, ruch 
młodzieżowy czyli tzw. bundische Jugend oraz ruch chłopski (tzw. Landvolkbewegung). 
Od razu jednak wypada zauważyć, że Mohler zmuszony był do wyróżnienia grupy 
autorów nie mieszczących się w tym podziale, najwybitniejszych, więc łamiących 
przyjęte klasyfikacje jak Oswald Spengler, Carl Schmitt i Ernst Junger. 

Nie będziemy się tutaj zajmować ani volkistami, ani ruchem chłopskim, 
ani wreszcie ruchami młodzieżowymi. Volkistami dlatego, że stanowią oni zjawisko 
specyficzne, zajmują miejsce na najniższym piętrze Konserwatywnej Rewolucji, 
a ich dorobek, mimo, iż ogromny pod względem ilościowym, intelektualnie 
dostosowany jest do poziomu masowej demokracji [12]. Ruch chłopski był 
zjawiskiem czysto politycznym i nie pozostawił po sobie ideowego dorobku [13]. 
Z kolei młodzieżowe Bundy, niezwykle interesujący polityczny i kulturalny fenomen 
tamtych lat, były przede wszystkich pewnymi formami życia i działania a 
równocześnie fazą, po przekroczeniu której młodzi ludzie szli albo na prawo, 
albo na lewo [14]. 

" M ł o d o k o n s e r w a t y ś c i " ( d i e J u n g k o n s e r v a t i v e n ) 

"Zwierzę wypełza w człowieku. Afryka wschodzi zmierzchem nad Europą. 
Musimy być strażnikami na progu wartości." 

Arthur Moeller van den Bruck 

"Młodokonserwatyści" są grupą w obrębie Konserwatywnej Rewolucji 
stosunkowo najbardziej umiarkowaną, rzeczywiście konserwatywną, u której 
przejście przez "czas osiowy" jest najbardziej płynne, zerwanie z dawnym 
konserwatyzmem najmniej gwałtowne. Są też oni w największym stopniu skłonni 
do zawarcia pewnych kompromisów z "systemem", ponieważ uważają, że w 
instytucjach tego państwa (wojsko, policja, administracja, dyplomacja, niektóre 
partie) ciągle jeszcze istnieje pewna ilość "konserwatywnej substancji", która może 
i p o w i n n a być w y k o r z y s t a n a dla b u d o w y n o w e g o p a ń s t w a [ 1 5 ] . Do 
najwybitniejszych przedstawicieli "młodokonserwatystów" należą Arthur Moeller 
van den Bruck, autor takich książek jak "Styl pruski", "Prawo młodych narodów", 
"Trzecia Rzesza", "Człowiek polityczny", "Wieczna Rzesza" oraz skupieni wokół 
niego autorzy: Max Hildebert Boehm ("Samodzielny naród", "Mieszczanin w 
krzyżowym o g n i u " , "Europa i r r e d e n t a . W p r o w a d z e n i e d o p r o b l e m ó w 
narodowościowych naszych czasów"), Heinrich von Gleichen ("Bolszewizm i 
niemieccy intelektualiści", "Wolny naród"), Eduard Stadtler ("Bolszewizm i jego 
przezwyciężenie". "Dyktatura rewolucji socjalnej. Pozapartyjny program akcji 
przezwyciężenia anarchii w Niemczech", "Rewolucja wojny światowej", "Wojna 
światowa i kwestia socjalna"), Martin Spahn ("O ideę Rzeszy"), Heinz Brauweiler 
("Szkoła polityki"). W Hamburgu działają: Wilhelm Stapel ("Chrześcijański mąż 
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stanu. Teologia nacjonalizmu", "Fikcje konstytucji Weimarskiej", "Antysemityzm i 
antygermanizm"), A l b r e c h t Er ich G u n t h e r ("Totem") i Hans B o g n e r 
("Urzeczywistniona demokracja"). Do "młodokonserwatystów" zaliczani są również 
autorzy skupieni wokół czasopisma "Die Tat" (Czyn): Hans Zehrer, Ferdinand 
Fried ("Koniec kapitalizmu"), Giselher Wirsing ( "Międzyeuropa i niemiecka 
przyszłość". "Niemcy w pol i tyce światowej"), Ernst W i l h e l m E s c h m a n n 
("Faszystowskie państwo we Włoszech", "Faszyzm w Europie"). Obok Moellera 
van den Brucka najważniejsi przedstawiciele "młodokonserwatyzmu" to Edgar J. 
Jung ("Panowanie miernot". "Interpretacja niemieckiej rewolucji"), Georg Ouabbe 
("Tar a Ri. Wariacje na konserwatywny temat", "Ostatnia Rzesza"), Hans Freyer 
("Anteusz. Ustanowienie etyki świadomego życia", "Prometeusz. Idee filozofii 
kultury", "Teoria ducha obiektywnego", "Państwo", "Rewolucja z prawa", 
"Panowanie i planowanie"), Karl Haushofer (liczne prace z dziedziny geopolityki) 
[16]. Z pozostałych, dość licznych "młodokonserwatystów" wymienić wypada 
jeszcze Augusta Winniga ("Rzesza jako republika 1918-1928", "Strażnicy ognia"), 
Hermanna Ulmanna ("Prawica umiera-niech żyje prawica", "Na wielkim zakręcie"), 
Ernsta Forsthoffa ("Państwo totalne"), Georga Weiperta ("Zasada hierarchii"), 
mieszkającego w Wiedniu teoretyka uniwersalizmu Othmara Spanna ("Prawdziwe 
państwo"), teoretyka katolickiej Rzeszy Hansa Eibla ("O sensie współczesności"), 
teologów i teoretyków państwa protestanckiego Friedricha Gogartena ("Etyka 
polityczna", "Samoświadomość naszego czasu i wiara chrześci jańska") i 
Emanuela Hirscha ("Los Niemiec", "Państwo i Kościół w XIX i XX wieku") [17]. 

"Młodokonserwatyści" próbują na nowo sformułować zasady konserwatyzmu, 
zajmują się teorią państwa, kwestiami ustrojowymi i prawnymi, problematyką 
państwa demokratycznego, autorytarnego, totalnego i totalitarnego, federalizmem 
i geopolityką. W pewnym stopniu punktem odniesienia i wzorem jest dla wielu z 
nich nadal dawna Rzesza z jej "pluralistyczną", federalistyczną strukturą. Niektórzy 
marzą nawet o renovatio dawnego Sacrum Imperium. Najsilniej też obecne jest 
u "młodokonserwatystów" dziedzictwo chrześcijańskie i zainteresowanie dla 
problematyki teologiczno-politycznej. Niektórzy z "młodokonserwatystów" 
teoretyzują na temat państwa stanowo-korporacyjnego, którego koncepcję pragną 
unowocześnić i dostosować do warunków epoki industrialnej (inni, np. Hans 
Freyer, uważa jednak, że społeczeństwo mieszczańskie na trwałe zniszczyło ład 
stanowy). 

Mimo iż " m ł o d o k o n s e r w a t y s t ó w " można zal iczyć do n a j b a r d z i e j 
umiarkowanych w obrębie Konserwatywnej Rewolucji, to ich zasadnicza wrogość 
wobec Republiki Weimarskiej jak i demoliberalizmu nie ulegają najmniejszej 
wątpliwości. Moeller van den Bruck stwierdzał zdecydowanie: "Narody upadają 
poprzez liberalizm". I nie tylko pojedyncze narody, gdyż liberalizm, jego zdaniem, 
prowadzi do samozagłady całej ludzkości, jest niszczycielem kultur, religii i ojczyzn. 
Jest trucizną dla systemu państwowego, samobójczo przedkłada politykę 
wewnętrzną nad zagraniczną, redukując ją do polityki partyjnej. Demoliberalizm 
niszczy organiczne więzi społeczne, wykorzenia i demoralizuje ludzi, niszczy 
jedność narodu, sprawia, że państwo staje się dla gospodarki "chłopcem na 
posyłki" (Hans Freyer), jest wyrazem degeneracji i osłabienia sił witalnych (Wilhelm 
Stapel). Demokracja weimarska, zdaniem Freyera, "zepsiała do poziomu fasady 
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i kłamstwa". Inny z wybitnych "młodokonserwatystów" Edgar J. Jung widział w 
aktualnym systemie jedynie "panowanie miernot", demoliberalizm uznawał za 
źródło anarchii, system parlamentarnej demokracji w Niemczech za "państwo 
pozorne", zalecał "zniszczenie tego spróchniałego świata i przygotowanie wielkiej 
niwy, na której wzrośnie nowy siew" i nawoływał do "chrześci jańsk ie j , 
konserwatywnej rewolucji", do "zniszczenia partii ogniem i mieczem". Pisał: 
"Konserwatywną Rewolucją nazywamy przywrócenie szacunku dla tych 
wszystkich elementarnych zasad i wartości, bez których człowiek traci związek z 
naturą i Bogiem, i bez których nie może być zbudowany żaden prawdziwy ład. W 
miejsce równości wejdzie w e w n ę t r z n a h ierarchia w a r t o ś c i , w m i e j s c e 
mechanicznych głosowań organiczne rośniecie elit, w miejsce biurokratycznego 
przymusu odpowiedzialność autentycznego samorządu, w miejsce masowego 
szczęścia prawo wspólnoty narodowej". Należy, pisał Jung, "przezwyciężyć 
chaotyczny stan białej rasy", "z niemieckiego środka starej Europy rozwinąć 
nowego europejskiego ducha" i nie ustawać w zaciekłej walce z "diabelskimi 
armiami" nihilistów, zwolennikami demokratyzmu, równości i suwerenności ludu. 

Zaznaczają się już, według niego, zarysy społecznych form przyszłej, 
zdominowanej przez mity epoki. Hans Zehrer z "Czynu" stwierdzał, że proces 
upadku jest n ieunikn iony, ale " r ó w n o c z e ś n i e g w a r a n t u j e on p o p r z e z 
samozniszczenie starych i zbutwiałych form, że nastąpi samooczyszczenie". 
"Młodokonserwatyści" widzieli jasno, że wojna światowa oznacza koniec pewnej 
epoki i początek nowej. M. H. Boehm pisał, że wojna przyniosła "upadek starej 
generacji i jej świata" oraz wdarcie się młodych na arenę polityczną. W młodej 
generacji, zdaniem Hansa Freyera, tkwią "nieskończone zasoby siły, aby wytępić 
potwory, zdobyć jabłka Hesperyd i z wczorajszej ziemi samowolnie uczynić ziemię 
nową". Hans Zehrer stwierdzał: "Tu zdarzyło się coś rzadkiego w historii i 
mistycznego, że los wezwał całą warstwę zrywając jej zasłonę sprzed oczu i 
pozwalając jej zajrzeć w głębie, gdzie Parki przędą nić, i której złożył na barki 
ciężar całego stulecia". Jung pisał, że wojna zrodziła nowego "nadmieszczańskiego" 
człowieka, którego najważniejszymi cechami są heroizm i gotowość do poświęceń. 

"Młodokonserwatyści" nie wahali się mówić językiem siły, a wojnę i przemoc 
uznawali za niemożliwe do usunięcia z życia państw i narodów. Moeller van den 
Bruck nawoływał "młode" narody, aby zbuntowały się przeciw "starym" narodom 
i groził Francuzom "sycylijskimi nieszporami". Grupa "Czynu", jak pisze w swojej 
książce Stefan Breuer, "zaklinała miecz i pięść jako jedyne argumenty, które nie 
pasują do ram liberalnego systemu rozumu i dyskusji". Edgar J. Jung stwierdzał, 
że "przemoc jest e lementem życia" a "naród niezdolny już do żadnego 
zademonstrowania przemocy może być podejrzany o to, że znajduje się w fazie 
biologicznej degeneracji". 

"Młodokonserwatyści" szukając wyjścia z katastrofalnego położenia, w 
jakim znalazł się ich kraj i pragnąc odrodzenia wielkości swej ojczyzny, próbują 
nadać nowy sens pojęciom "narodu" i "Rzeszy", dokonują radykalnej krytyki 
demoliberalizmu, któremu przeciwstawiają nowe idee państwowe oparte na 
hierarchii i autorytecie, mające u podłoża koncepcję "odspołecznienia" państwa, 
wizję nowej elity mężczyzn zdolnych do przezwyciężenia demoliberalnej anarchii. 
Narodowi, pisał Boehm, potrzebna jest męska potencja ku temu, co państwowe, 
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gdyż, kiedy jej brak, naród feminizuje się i upada. Edgar J. Jung pragnął, aby ta 
elita formowała się w ożywione żołnierskim duchem "związki mężczyzn" [18]. 
Także Hans Freyer przeciwstawiał się demokratycznej feminizacji i pisał, że 
wszędzie tam, gdzie mężczyźni są razem, tam "istnieje między nimi milcząca 
więź, organiczne zrozumienie tysiąca rzeczy, pęd, aby prowadzić i aby podążać, 
rozkosz walki i wspólnoty". 

"Młodokonserwatyści", choćjakjuż pisałem, byli najbardziej "konserwatywni" 
ze wszystkich nurtów Konserwatywnej Rewolucji to także i oni mieli ostre poczucie 
faktu, że dawna epoka nie powróci już nigdy w swoim poprzednim kształcie. 
Żywili niekiedy złudzenia, ale widzieli jasno, że dokonał się rewolucyjny przełom 
i że stoją na progu czegoś nowego. Oś czasu również i ich pociągnęła za sobą. 

N a r o d o w i r e w o l u c j o n i ś c i 

"Europa była zegarem świata. Ten zegar stoi." 

Harro Schulze-Boysen 

"Ale my kochamy to, co nieświadome; kusi nas wino, miłość i krew." 

Ernst Junger 

O ile "młodokonserwatyści" reprezentowali nurt umiarkowany w ramach 
Konserwatywnej Rewolucji, skłonni byli do pewnych kompromisów politycznych 
i mieścili się najczęściej w obrębie "mieszczańskiego" stylu życia, o tyle narodowi 
rewolucjoniści stanowią grupę najbardziej radykalną, odrzucającą wszelkie 
kompromisy z systemem i gotową, w przeciwieństwie do "młodokonserwatystów" 
reprezentujących zdecydowany antykomunizm i antysowietyzm [19], zbliżyć się 
w pewnych kwestiach do skrajnej lewicy i szukać sojusznika w Związku Sowieckim. 
Narodowi rewolucjoniści, inaczej niż "młodokonserwatyści", z których wielu robiło 
normalną"mieszczańską" karierę zawodową lub naukową, ucieleśniają najpełniej 
"nowy typ rewolucyjny" zrodzony w okresie wojny i następującej po niej wojnie 
domowej. Młodzi kombatanci wielkiej wojny, członkowie freikorpsów walczący 
na granicach Rzeszy - na Górnym Śląsku, na Łotwie i w Estonii, członkowie grup 
zwalczających separatyzm i tłumiących komunistyczne rewolty, uczestnicy 
nielegalnych organizacji przeprowadzający akcje sabotażowe w Zagłębiu Ruhry, 
członkowie tzw. związków bojowych i konspiracyjnych kółek, prawicowi chaoci i 
awanturnicy marzący o Wielkiej Rzeszy, outsiderzy nie mogący sobie znaleźć 
miejsca w normalnym życiu, romantyczni rebelianci z "Jugendbewegung" 
odrzucający normy "mieszczańskiego" świata, prawicowi desperados zbuntowani 
przeciw wszystkiemu i wszystkim: z takich ludzi rekrutowali się narodowi 
rewolucjoniści okresu Republiki Weimarskiej. To do nich można odnieść słowa 
Hugo von Hofmannstahla o młodych ludziach "poszukujących ostatecznej więzi 
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stojącej ponad wszelkimi regułami i będącej równocześnie geometrycznym 
miejscem wszystkich możliwych reguł", miejscem, z którego można wyważyć 
świat z zawiasów. 

Do najważniejszych autorów [20] tego nurtu zalicza się przedstawicieli 
"żołnierskiego nacjonalizmu" Franza Schauweckera ("W gardzieli śmierci", "Sąd 
Ostateczny", "Ognista droga", "Wymarsz narodu", "Niemcy samotni", "Decyzja", 
"Taka była wojna", "Taki jest pokój"), Wernera Beumelburga ("Ogień zaporowy 
wokół Niemiec", "Ypern 1914", "Niemcy w kajdanach. Od Wersalu do planu 
Younga", "Żelazne prawo. Książka dla tych, którzy przyjdą", "Bismarck zakłada 
Rzeszę" i wiele innych powieści historycznych), Edwin Erich Dwingera ("Pasja 
niemiecka", "Armia za sta lowym d r u t e m . Dziennik syberyjski", "Między 
Czerwonymi a Białymi. Rosyjska tragedia 1919-1920", "Wzywamy Niemcy", 
"Ostatni jeźdźcy", "Ostatni sen"), Friedricha Wi lhelma Heinza ("Materiał 
wybuchowy", "Naród atakuje"), Helmuta Frankę ("Państwo w państwie. Zapiski 
militarysty", "Torujemy drogę"), Herberta Volcka ("Buntownicy w imię honoru", 
"Odyseja dla Niemiec", "Wilki"). 

Spośród pisarzy narodowo-rewolucyjnych na szczególną uwagę zasługuje 
Ernst von Salomon, bojownik freikorpsów, którego miłość do ojczyzny pchnęła 
na manowce terroryzmu. To z kręgu jego przyjaciół i współtowarzyszy z 
freikorpsów pochodzą zabójcy ministra Erzbergera. Prawicowi desperados 
wypowiadają otwartą wojnę państwu oskarżanemu przez nich o zdradę narodu. 
Ofiarą zamachu, w którym Ernst von Salomon pomaga a potem organizuje 
ucieczkę zabójców, pada minister spraw zagranicznych Walther Rathenau. 
Motywy zabójstwa odsłaniają po części ideologię narodowych rewolucjonistów: 
Rathenau reprezentuje według nich typ burżuja stawiającego ponad wszystko 
pieniądz, sukces ponad prawdziwy sens życia, czynniki ekonomiczne ponad los. 
To on m.in. odpowiedzialny był, według nich, za klęskę wojenną Rzeszy, to on 
jest jednym z głównych bohaterów "legendy o ciosie nożem w plecy". Zamachowcy 
widzieli w nim narzędzie zwycięskich mocarstw, wynajętego człowieka Zachodu, 
posłusznego wykonawcę rozkazów płynących z obcych stolic [21]. Po zamachu 
Ernst von Salomon zostaje ujęty i skazany. W latach 1922-1927 odsiaduje karę 
więzienia. Jego najbardziej znane powieści to "Potępieni", "Miasto" (krążące wokół 
tematu zamachu i rozgrywające się w środowisku narodowych rewolucjonistów) 
oraz "Kadeci". Po wojnie, w 1951 roku publikuje powieść "Ankieta", która staje 
się wielkim sukcesem wydawniczym. Spośród innych literackich świadectw 
"narodowo-rewolucyjnego" ducha warto wymienić "Jeźdźców w niemieckiej nocy" 
Hannsa Heinza Ewersa i "O/S. Powieść" Arnolta Bronnena [22]. Do głównych 
politycznych ideologów narodowej rewolucji należy Friedrich Hielscher ("Rzesza"), 
Hugo Fischer ("Lenin - Makiawel Wschodu"), Hans Schwarz ("Europa na 
przełomie", "Ponowne narodziny człowieka heroicznego", "Kwestia pruska") i były 
marksista aktywny w okresie Bawarskiej Republiki Rad, redaktor pisma 
"Widerstand" (Opór) Ernst Niekisch ("Myśli o niemieckiej polityce", "Polityka i 
idea", "Decyzja", "Hitler - niemieckie fatum", "Polityka niemieckiego oporu", 
"Trzecia figura imperialna". W środowiskach narodowych rewolucjonistów działali 
również bracia Jungerowie - Ernst i Friedrich Georg. 
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Narodowi rewolucjoniści są wrogami Oświecenia oraz idei 1789 roku i 
odrzucają to, co było ich konsekwencją: indywidualizm, prawa człowieka, 
kapitalizm, marksizm, parlamentaryzm, humanitaryzm, demoliberalizm, wiarę w 
postęp. Byli zaciekłymi wrogami Wersalu i Republiki Weimarskiej, wrogami tzw. 
Zachodu i tzw. Europy, niezłomnymi obrońcami niemieckiej "odrębnej drogi" [23], 
których celem było religijne, duchowe i moralne odrodzenie narodu niemieckiego, 
"zebranie i skondensowanie siły w zamkniętym absolutyzmie" (F. G. Junger) i 
odbudowanie potęgi Rzeszy. Wzorem idei państwowej były dla nich Prusy. 
Propagowali cnoty wojskowe, ascetyczne i heroiczne, które przeciwstawiali 
kramarskim wartościowaniom mieszczaństwa. Naśladować pragnęli średniowiecznych 
mnichów, tak samo jak oni być pełni żarliwości, bojowego ducha i niezłomnej 
woli realizowania swoich ideałów w epoce nowego, technicznego średniowiecza. 
Chcieli reprezentować świat bohaterów przeciw światu handlarzy, utopić 
materializm, utylitaryzm, racjonalizm w "ciemnym nurcie krwi i losu", rzucić 
"zapalającą pochodnię w świat zachodni". Jak pisał jedenznich: "Droga do narodu 
prowadzi przez twórcze zniszczenie". A inny głosił "całkowite zniszczenie 
obecnego porządku". Niemiecki nacjonalista to dla nich ten "Kto raczej na kawałki 
porąbie cały świat niż miałby stać się winny niewierności wobec własnego 
niemieckiego "ja". Inny pisał: "Chcemy chaosu, ponieważ chcemy go okiełznać". 
Szukali spełnienia w tym, co "egzotyczne, rewolucyjne, chaotyczne, ale 
równocześnie szukali formy, kształtu i klasyczności". O narodowo-rewolucyjnym 
typie "pruskiego anarchisty" tak pisał Armin Mohler: "Z jednej strony jest on 
anarchiczny, ponieważ stary, spetryfikowany porządek rozpada się, i dlatego 
afirmuje on zniszczenie jako jedyną drogę do nowego wzrostu (...), ale drugą 
stroną medalu jest "pruski" porządek, szukający więzi i domagający się formy, 
gdyż zniszczenie nie może być celem samym w sobie". Byli więc narodowi 
rewolucjoniści - zarówno entuzjaści, polityczni mistycy, irracjonalni aktywiści, 
chialistyczni marzyciele, wizjonerscy romantycy jak i kondotierzy i zimni gracze -
bojownikami rewolty w imię ładu, niszczycielami "starego" w imię nowych więzi, 
anarchistami w imię służby, posłuszeństwa i ofiarności, rebeliantami w imię 
autorytetu i nowych hierarchii. 

Narodowi rewolucjoniści, choć wrogowie idei Rewolucji Francuskiej, 
odrzucali wszelkie "reakcyjne" koncepcje: restaurację monarchii i społeczeństwa 
stanowego, ale także mieszczański, demoliberalny kapitalizm, gdyż jedyne co 
może być skuteczne to, według nich, "przebić się w przód" i "zniszczyć wszystkie 
polityczne formy l iberal izmu" (F. G. Junger). Tenże F. G. Junger pisał: 
"Nacjonalizm nie może być dzisiaj ani monarchistyczny, ani republikański, ani 
reakcyjny, ani liberalny. Musi być nacjonalistyczny w pełnym znaczeniu tego słowa, 
które oznacza w coraz większym stopniu wolę nowego, swoistego państwa. Ruch 
nacjonalistyczny ma inne zadania niż przywrócenie do władzy gromady 
zdetronizowanych książąt lub obrona ideologicznej konstytucji. Jego pierwszym 
zadaniem jest całkowicie zniszczyć panujący system liberalizmu i zastąpić 
państwo mechaniczne państwem organicznym tzn. w miejsce abstrakcyjnych 
większości postawić absolutyzm nacjonalistycznej osobistości". Mieli wyraźne 
nastawienie socjalrewolucyjne, co zbliżało ich do lewicy. Chcieli "unarodowienia" 
proletariatu podziwianego przez nich za rewolucyjny heroizm, aby w ten sposób 
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zdobyć bazę społeczną dla swojej polityki. Jeśli akceptowali własność prywatną, 
to jako obowiązek służby państwu i narodowi. Ich skłonność do gospodarczego 
kolektywizmu (choć o różnym natężeniu) [24] wywołana przez nieokiełzaną 
nienawiść do wszelkich wartości i zasad mieszczańskiego świata zachodniego, 
jest bardzo wyraźna (Ernst Niekisch pisał o nocy św. Bartłomieja dla wszystkiego, 
co zachodnie i mieszczańskie w Niemczech). Poszukiwali Trzeciej Drogi pomiędzy 
zachodnim marksizmem i "azjatyckim bolszewizmem" z jednej strony, a 
mieszczańskim kapitalizmem z drugiej. Ich przyjazny stosunek do Związku 
Sowieckiego wypływał przede wszystkim z taktycznych kalkulacji politycznych, 
choć po części można go uznać za przejaw typowego dla narodowych 
rewolucjonistów zafascynowania W s c h o d e m i za interesowania światem 
słowiańskim. Podziwiali polityczny, ascetyczny fanatyzm bolszewików, ich wolę 
władzy, ich sukcesy w walce przeciw mocarstwom kapitalistycznym i ideologiczną 
spójność marksistowskiego światopoglądu. Pozbawieni bazy społecznej, 
nieuleczalnie rozbici na grupy i grupki zaadaptowali dla własnych celów koncepcję 
rewolucyjnego przewrotu dokonanego przez garstkę zdeterminowanych i 
gotowych na każde ryzyko zawodowych rewolucjonistów. Dążyli do sojuszu ze 
Związkiem Sowieckim, aby stworzyć narzędzie dla rozsadzenia systemu 
powersalskiego. Związek Sowiecki miał być taranem dla rozbicia "zachodniego 
imperializmu", w którego kleszczach znalazły się również Niemcy. Niemcy i 
Związek Sowiecki wraz z ludami Azji i Afryki miały stworzyć wspólny front przeciw 
"zachodniemu kolonializmowi" i "imperializmowi", ponieważ są ich ofiarami i mają 
wspólny interes w ich zniszczeniu: "Jest faktem oczywistym, że między Rosją i 
Niemcami nie ma żadnej zasadniczej sprzeczności interesów. Nic nie stoi na 
drodze ich ścisłej współpracy, przeciwnie, jest ona pożądana ze względu na 
wspólnotę ich egzystencjalnych interesów, ze względu na rzadkąjedność celów 
pol i tycznych" (F. G. Junger) [25], N a j w a ż n i e j s z y m celem n a r o d o w y c h 
rewolucjonistów było "wysadzenie w powietrze europejskiego związku dla 
pokojowej eksploatacji Niemiec" (F. G. Junger). W tym celu należało zawrzeć 
porozumienie z Rosją Sowiecką: "Cała demokracja wraz ze swoimi latoroślami 
jest dziś antyrosyjska. Na prawicy znajdziemy antybolszewickie, na lewicy 
probolszewickie resentymenty; ale zarówno lewica jak i prawica są antyrosyjskie". 
Tymczasem: "Zadaniem zdecydowanego nacjonalizmu jest podkreślać wartość 
konstelacji siły potrafiącej zapobiec skutkom polityki Ligi Narodów i osłabić 
znaczenie układu wersalskiego. Możliwość takiej polityki jak najbardziej istnieje. 
Jest ona nie do pomyślenia bez Rosji" (F. G. Junger). Chcieli Trzeciej Drogi 
wiodącej pomiędzy W s c h o d e m i Zachodem, chciel i też Europy będącej 
ponadnarodową federacją narodów europejskich. 

Narodowi rewolucjoniści odrzucali wszelkie kompromisy z panującym 
systemem partyjnej demokracji: "Ruch nacjonalistyczny musi wreszcie jasno sobie 
uświadomić, że współczesny system partyjny nie może być zniszczony przez 
partie polityczne. Nacjonalizm nie może rozwijać swojej siły bojowej na sposób 
liberalistyczny. Musi manifestować przezwyciężenie państwa partyjnego i 
klasowego już poprzez samo to, że trzyma się z daleka od partii i rezygnuje z 
jakiejkolwiek działalności w parlamencie. Trzeba zamorzyć głodem te formy 
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liberalizmu. Zadaniem nacjonalizmu nie może być uprawianie mniej czy bardziej 
wątłej opozycji. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli będzie on posłusznie poruszał 
się w obrębie starych metod i praktyk. Takie postępowanie zdradza duchową 
niższość i niezrozumienie wielkich zadań przyszłości" (F. G. Junger). Nie chcieli 
wzmacniać partii i "wspierać ich kreciej roboty". Albowiem "nacjonalizm nie wie 
co to współpraca z panującym systemem, nie wie co to prawica i co to lewica, nie 
wie, co to monarchistyczne sympatie i kompromisy. Jest on na wskroś 
rewolucyjnym aktywizmem, jest republikański i dyktatorski. Reprezentuje ideę 
absolutnego państwa i odrzuca plutokratyczne państwo listopadowe, w którego 
działaniach i hasłach nie ma żadnego udziału, ponieważ nie chce być współwinny 
temu, co w nim się dzieje" (F. G. Junger). System weimarski uważali za 
s k o r u m p o w a n y do cna: "Rozpad idei d e m o k r a t y c z n e j o b e j m u j e całość 
demokratycznych organizacji i jest dziś zauważalny wszędzie. Wyraża się on w 
postępującym rozkładzie, w owej rozprzestrzeniającej się anarchii będącej córą 
liberalizmu. Epoka demokratyczna zbliża się do końca. Nic silniej nie potwierdza 
tego faktu niż duchowa postawa tych, którzy umiarkowanie lub z radykalnym 
patosem epokę tę reprezentują. Niesłychana katastrofa przygotowuje się w 
śmietance republiki. Zgnilizna rozszerza się gwałtownie; wydobywa się ona z 
samej świątyni i wypełnia życie publiczne ciągle na nowo wyziewami korupcji, 
które zawsze można wyczuć tam, gdzie następuje rozkład. Nie trzeba być 
prorokiem, aby przewidzieć na pewno, że trwanie przy obecnych formach 
politycznych przyniesie nowe, niesłychane skandale korupcyjne, które zniszczą 
ową resztkę zaufania zachowaną dotychczas przez tych, którzy niczego się nie 
mogą nauczyć. Jest to nieuniknione, gdyż rozpad idei demokratycznej wyraża 
się nie na sposób abstrakcyjny, ale poprzez ludzi ją reprezentujących. Idee 
proklamowane z ogniem i rewolucyjnym patosem w 1789 roku, i które, choć w 
sposób sloganowy, głoszono z żarliwością i obywatelskim patosem w 1848 roku 
w Niemczech, są dziś niczym innym jak płaszczykiem dla korupcji, pięknego 
kłamstwa i szybko narastającego brudu" (F. G. Junger). 

Narodowi rewolucjoniści zapewne powtórzyliby za Saint-Exuperym: 
"Nienawidzę swojej epoki z całej duszy. Człowiek umiera w niej z pragnienia". 
Oni nie chcieli umierać z pragnienia. Byli politycznymi absolutystami, jak Winston 
Churchill określił T. E. Lawrence'a, zadziwiającą mieszanką ducha pruskiego i 
ducha rebelii, "wędrownymi ptakami" z naganem za pazuchą błądzącymi pośród 
wypalonych ruin starego świata w poszukiwaniu idealnej Rzeszy, buntownikami 
trawionymi głodem prawdziwej służby i prawdziwego posłuszeństwa, straconym 
legionem nacjonalistycznej rewolty, który kochał "zdobywanie łupów na polu 
bitewnym nieskończonych możliwości"(Ernst Junger). Chcieli, by posłużyć się 
cytatem z Eichendorffa, "szturmować bramy niebios". Dla jednych ów szturm 
zakończył się służbą u nowych panów, dla innych emigracją lub "emigracją 
wewnętrzną", dla jeszcze innych więzieniem, śmiercią na froncie lub w konspiracji 
przeciw reżimowi narodowosocjalistycznemu, a w konsekwencji pod toporem 
katowskim. Narodowa rewolucja pozostała niespełnionym marzeniem. 
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G w i a z d y K o n s e r w a t y w n e j R e w o l u c j i 

"Życie nie jest świętością." 

Oswald Spengler 

"Homo homini homo - no, dziękuję; 
lepiej już mieć do czynienia z prawdziwymi wilkami 
niż z tymi bękartami lisa i kuny." 

Carl Schmitt 

Pośród autorów Konserwatywnej Rewolucji znajduje się kilku, którzy nie 
mieszczą się do końca w żadnym z jej nurtów, rozsadzają wszystkie z konieczności 
schematyczne kategorie. Są to najwybitniejsi przedstawiciele Konserwatywnej 
Rewolucji, a ich twórczość do dzisiaj nie przestaje fascynować i jest przedmiotem 
zainteresowania w wielu krajach świata. Autorzy ci to: Oswald Spengler, Ernst 
Junger, Carl Schmitt. Na temat ich twórczości napisano dziesiątki książek oraz 
setki rozpraw i artykułów, ograniczę się więc tylko do kilku słów na ich temat [26], 

Oswald Spengler [27] nazywany "samotnym wilkiem" Konserwatywnej 
Rewolucji lub "Encyklopedystą prawicy" znany jest przede wszystkim jako autor 
monumentalnego dzieła "Upadek Zachodu", w którym wieścił nieunikniony upadek 
Zachodu, ponieważ uważał, że zanikła w nim wola przetrwania, a spadek liczby 
urodzin u narodów europejskich wyraża "metafizyczną skłonność ku śmierci". 
Nastąpił zanik kreatywności we wszystkich dziedzinach życia i zanik poczucia 
sacrum, wojna światowa przyniosła całkowite zwycięstwo demokracji (najpierw 
mieszczanie zastąpili arystokrację, potem sami zastąpieni przez proletariat), 
upadła zasada hierarchii, pieniądz zwyciężył honor i tradycję, Europę zaludniają 
pozbawieni korzeni, odcięci od prawdziwego życia mieszkańcy megalopolis. O 
przynależności Spenglera do Konserwatywnej Rewolucji świadczą także inne 
jego książki: "Pisma polityczne", "Człowiek i technika" oraz przede wszystkim 
wydane w 1933 roku dzieło "Lata rozstrzygnięć", w którym Spengler zajmuje się 
"białą" (demoliberalną i socjalistyczną) rewolucją światową czyli autodestrukcją 
Zachodu dokonaną przez motłoch i jego demoliberalnych, mieszczańskich 
podżegaczy. U podstaw tej "białej rewolucji" leży nienawiść, jaką do wszelkiej 
hierarchii, autorytetu państwa, produktywnych elit gospodarczych żywi zarówno 
motłoch jak i "kapitalistyczni spekulanci". Po "białej rewolucji" nastąpi "kolorowa" 
rewolucja światowa, która zaatakuje Zachód z zewnątrz i dobije go. Ostatnią 
fazą historii Zachodu będzie imperialny cezaryzm, który w końcu padnie ofiarą 
"łupieżczej rozkoszy młodych ludów lub obcych najeźdźców". W "Latach 
rozstrzygnięć" zawierających m.in. krytykę narodowego socjalizmu będącego, 
według Spenglera, "dyktaturą z dołu", manifestacją polityczną plebejskich mas, 
biada Spengler nad ślepotą Zachodu, który nadal nie chce dostrzec zagrażających 
mu niebezpieczeństw pogrążając się w tchórzliwym optymizmie ze strachu przed 
rzeczywistością. Czy zresztą jego przestrogi mogli brać poważnie "czytelnicy 
gazet" i "bydło wyborcze", przy czym "pomiędzy wyborcami a wybieranymi nie 

118 FRONDA WIOSNA 1997 



istnieje żadna różnica rang"? Nad Europą panuje "spokój fellachów", duch "happy 
endu bytu pozbawionego treści ma swój happy end" a jego nuda sprawia, że 
"muzyka jazzowa i murzyńskie tańce celebrują marsz wielkiej kultury ku śmierci". 
Rozpoczęła się nowa walka o planetę, a tymczasem narody Europy abdykują 
przed historią na koszt godności, honoru, wolności. 

Spengler należy, podobnie jak Ernst Junger, do "heroicznych realistów". 
Zachodowi pozostało już tylko niewiele czasu do momentu, w którym jego historia 
ostatecznie się zakończy. Człowiek zachodni wkroczył według niego w "całkiem 
nową, późną i pozbawioną przyszłości, ale n ieunikn ioną formę ludzkiej 
egzystencj i" . Spengler nie głosi j e d n a k ani bezwolnego f a t a l i z m u , ani 
woluntarystycznego aktywizmu. Człowiek nie jest wolny, aby urzeczywistnić to 
lub owo, ale "to co konieczne lub nic". Ludzie dzieląsię na słabych, którzy unikają 
wyzwań losu i być może przyspieszają upadek, na naiwnych, którzy dążą do 
niemożliwego i na silnych, którzy przyjmują wyzwania losu. To do tych silnych, 
do garstki najdzielniejszych, którzy wiedząjeszcze co to honor, do elity ostatnich 
rycerzy Zachodu broniących do końca swoich duchowych twierdz obleganych 
przez hordy barbarzyńców na żołdzie masowej demokracji zwraca się Spengler: 
"Optymizm jest tchórzostwem. Urodziliśmy się w tej epoce i musimy dzielnie iść 
do końca drogą nam wyznaczoną. Nie pozostaje nam nic innego. Naszym 
obowiązkiem jest wytrwać na straconej pozycji, bez nadziei i bez ratunku. Wytrwać 
jak ów rzymski żołnierz, którego szkielet znaleziono przed bramą w Pompei, a 
który zginął, ponieważ podczas wybuchu Wezuwiusza zapomniano odwołać go 
z posterunku. To jest wielkość, to oznacza mieć rasę. Honorowy koniec jest jedyną 
rzeczą, jakiej nie można ludziom odebrać". 

Carl Schmitt [28] prawnik i politolog należy do najbardziej kontrowersyjnych 
myślicieli politycznych XX wieku - w jego przypadku używane w gazetowych 
reklamach określenie "kontrowersyjny" jest jak najbardziej na miejscu, bo wokół 
jego osoby i jego dzieła polemiki po dziś dzień wybuchają z taką mocą i takim 
żarem jak, by pozwolić sobie na takie porównanie, wokół jednego z jego mistrzów 
- Makiawela. Schmitt jako teoretyk państwa nawiązuje do swoich mistrzów: 
Makiawela właśnie, Hobbesa, de Maistre'a, de Bonalda i Donoso Cortesa, ale 
dokonuje równocześnie "konserwatywnej rewolucji" - zachowuje to, co obowiązuje 
zawsze, ale wyraża to w nowym języku, przy pomocy innych kategorii. Jego teoria 
jest "nowoczesna" nie przestając być "reakcyjną". Idee schmittiańskie przynależą 
do Konserwatywnej Rewolucji nie tylko dlatego, że podobnie jak Moeller van den 
Bruck, Spengler czy bracia Jungerowie odczuwał odrazę do demoliberalnego 
systemu Republiki Weimarskiej i chciał wprowadzenia rządów autorytarnych, ale 
także dlatego, że dzieli z nimi, tak jak z innymi rewolucyjnymi konserwatystami, 
skłonność do widzenia rzeczywistości jako czegoś wielokształtnego, pełnego 
paradoksów i barw. Także i Schmitt jest "nominalistą" (w bardziej publicystycznym 
tego słowa znaczeniu) wrogim wszelkim abstrakcjom, ogólnym teorematom, 
"uniwersalistycznym" doktrynom i hasłom, które czynią ślepym na realną, 
pulsującą, pełną napięć egzystencję człowieka, również, rzecz jasna, jego 
egzystencję polityczną. Niewielka praca Schmitta "Pojęcie polityki", w której 
definiuje on politykę jako sferę, gdzie obowiązuje podział na wrogów i sojuszników, 
po prostu poraża swoją oczywistością, a równocześnie elektryzuje i sprawia, że 
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raptownie zmienia się nasze widzenie świata. Schmitt - polityczny "realista" i 
"egzystencjalista" dociera zawsze do konkretnego porządku politycznego, do 
konkretnej konstelacji wrogów i sojuszników, do tego, co ukryte pod demoliberalną 
(lub inną) maską. Schmitt uczestniczy w konserwatywno-rewolucyjnej "rewolcie 
przeciw wysuszającym rzeczywistość abstrakcjom zwracając się ku temu, co 
konkretne, szczególne, co niesie w sobie swój własny sens i nie potrzebuje 
usprawiedliwienia poprzez odniesienie do tego, co ogólne" (Armin Mohler). Często 
cytował Schmitt powiedzenie Heraklita: "Każda prawda jest tylko raz prawdziwa". 
Pisał: "Każde historyczne działanie i czyn człowieka jest odpowiedzią na pytanie 
podniesione przez historię. Sytuacja historyczna jest niezrozumiała, dopóki nie 
jest rozumiana jako wezwanie usłyszane przez człowieka i równocześnie 
odpowiedź człowieka na to wezwanie. Każde ludzkie słowo jest odpowiedzią. 
Każda odpowiedź otrzymuje swój sens poprzez pytanie, na które odpowiada i 
pozostaje bezsensowna dla każdego, kto nie zna pytania. Sens pytania z kolei 
leży w konkretnej sytuacji, która ją nasuwa". Schmitt nakazuje "rozpoznaj 
położenie", "rozpoznaj wrogów i sojuszników", "rozpoznaj w kogo in concreto 
godzi to hasło, to słowo, to pojęcie, ta teoria, kogo przy ich pomocy neguje się, 
zwalcza i odrzuca". Tylko w ten sposób można odsunąć to, co przesłania nam 
rzeczywistość, przedrzeć się do niej przez watę słów i haseł. Po ukazaniu się 
"Pojęcia polityki" w liście do Schmitta pisał Ernst Junger: "Odprawa udzielona na 
tych 30 stronicach tej pustej gadaninie wypełniającej Europę jest tak skuteczna, 
że można przejść nad nią do porządku dziennego, czyli do ustalenia konkretnych 
wrogów i sojuszników. (...) Udał się Panu szczególny wynalazek z dziedziny 
techniki wojennej - mina, która bezgłośnie eksploduje. Widzimy jak niby dzięki 
czarom zapadają się ruiny, zniszczenie dokonało się zanim stało się słyszalne". 

Ta bezgłośna eksplozja rozwaliła w pył demoliberalne, pacyfistyczne, 
humanitarystyczne iluzje, będące równocześnie instrumentem twardego 
panowania i mocarstwowej polityki. Schmittiański skalpel tnie bezlitośnie po 
złudzeniach, frazesach i ideologiach docierając do żywego mięsa polityki, do 
wiecznego paradygmatu, do najbardziej skrytego jądra. I cóż za paradoks: ta 
radykalna redukcja zamiast zubażać rzeczywistość, s p r o w a d z a ć ją do 
prymitywnego schematu, nagle odsłania nam zarówno jej wielobarwność, 
mozaikowość i wielokształtność, jak i jej twardość, kanciastość i ostrość. Tak 
dokonuje się "konserwatywna rewolucja": stajemy twarzą w twarz z realnym 
światem i możemy zaczerpnąć powietrza. Po bolesnej, pozbawiającej złudzeń 
operacji przychodzi ozdrowienie, odbudowana zostaje duchowa siła płynąca z 
rozpoznania prawdy zatopionej przedtem w gnijącym bagnisku demoliberalnego 
pustosłowia lub przywalonej gruzowiskiem zmurszałych abstraktów. Ta prawda 
o świecie, o ludziach, o nas samych bywa okrutna. Ale tylko ona się liczy. 

Ernsta Jungera [29] łączy z Carlem Schmittem dążenie do intensywności 
- myślenia i przeżywania. Nie ma tu znaczenia, że jeden był pisarzem operującym 
obrazami i publicystą pisującym płomienne artykuły w narodowo-rewolucyjnych 
pisemkach a drugi profesorem publikującym rozprawy w naukowych rocznikach. 
Obaj przynależą do Konserwatywnej Rewolucji, choć każdy na inny sposób. 
Junger - heroiczny wojownik wie lk ie j wojny, z w o l e n n i k " ż o ł n i e r s k i e g o 
nacjonalizmu", metapolityczny aktywista stylizujący się na rewolucyjnego 
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desperado, pruski anarchista "nienawidzący demokracji jak zarazy", prorok nowej 
ery Robotnika, należy do najbardziej fascynujących postaci Konserwatywnej 
Rewolucji. Kluczowym utworem tamtego okresu jest "Awanturnicze serce" (1929), 
o którym jeden z badaczy twórczości Jiingera napisał, że jest "tajną księgą rewolty, 
brewiarzem dla «heroicznego realisty« wierzącego, że po drugiej stronie 
zniszczenia tego, co jest, kryją się formy nowego, istotniejszego ładu". 
"Awanturnicze serce" może być uznane za manifest Konserwatywnej Rewolucji, 
zawiera bowiem w skondensowanej postaci jej wszystkie wątki, obrazy i mity. 
Jest mistrzowskim sztychem wbitym w gardło potwora mieszczańskiej ideologii, 
niszczącym uderzeniem w racjonalizm, utylitaryzm i kult postępu, niezwykłym 
świadectwem estetycznym i intelektualnym wysiłku, by na nowo odkryć przed 
człowiekiem barwy świata zszarzałego pod duszącą powłoką materializmu. 
Osiemnastoletni Junger wyruszył do Afryki, zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej 
- powędrował w inne krajobrazy, ku innym pejzażom. "Awanturnicze serce" 
przekonuje, że taka wędrówka zawsze jest możliwa, nawet wówczas, gdy nie ma 
się już osiemnastu lat i także wtedy, gdy prowadzi w nieodkryte światy snów, 
marzeń, obrazów, refleksji. Istotna jest nie tyle realna wędrówka do egzotycznych 
krajów, ile duchowa postawa pozwalająca ciągle na nowo odkrywać i zwiedzać 
cudowne archipelagi, pozwalająca przeczuwać tajemne związki człowieka i świata 
"tak jak przeczuwa się ogromny krajobraz, gdy ze skłębionych mgieł wystrzelają 
w górę pierwsze szczyty gór, z blankami błyszczącymi w porannym słońcu, z 
zamkami zbudowanymi po to, by je szturmować. Tak, tam kolory skupiają się, 
wprost z palety, w promieniujący, piękniejszy obraz. Wiele nas oczekuje i każdy 
boi się przybyć za późno, gdyż to, co cudowne, bez ustanku przyzywa i kusi tak 
jak przeciągły, ostry i zuchwały krzyk ptasiego drapieżcy powtarza się nad 
samotnością wielkich lasów". Na przekór "bałwochwalcom rozumu" i "szarlatanom 
nauki" człowiek może wierzyć w "żywą pełnię świata, w barwną, sensowną, zesłaną 
przez los grę, która nim porusza". Człowiek żyje, przeżywa i myśli naprawdę 
tylko wówczas, gdy nie jest "letni", jest wtedy, gdy jest całym sobą "krwią, 
muskułami, sercem, zmysłami, nerwami i mózgiem". Sądrogi tak samo oddalone 
od szczytów jak od przepaści, drogi "wędrowca, którego szary płaszcz chmur 
chroni przed promieniami bezlitosnego światła, i którego pełna kurzu polna ścieżka 
oddziela od podziemnych wód". Nie takimi drogami "nudnymi jak sen pasażera 
tramwaju o trzeciej po południu" powinien wędrować człowiek, jeśli chce utrzymać 
w sobie "dumny i dziki płomień wikingów i arystokracji wypraw krzyżowych", jeśli 
chce zachować ową "żarliwość w przyjmowaniu świata i ogromne pragnienie, 
aby poń sięgnąć tak jak dziecko, gdy widzi szklaną kulę". Człowiek musi zachować 
w sobie Don Kichota, przy którego entuzjazmie, szlachetności, samotnej walce o 
coś więcej niż pełna sakwa i jego nieuchronnej klęsce cóż znaczy "sukces 
mierzony łokciem kramarza". Tylko ten, kto uczestniczy w "mistycznej wspólnocie 
awanturniczego serca" będzie potrafił marzyć i upolować "dumną, ta jemną 
zwierzynę, wychodzącą przed wschodem słońca na polanę duszy". 

Rewolucyjny konserwatyzm Jungera przejawia się w tym, że przywołuje 
on nie dawne formy, świadom, że "dawne drogi przebyte zostały do końca i trzeba 
wkroczyć na nowe", ale zawsze tę samą duchową postawę wobec świata, która 
niezależna jest od tego, co ją otacza. Jungerowski konserwatyzm polega nie na 
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"konserwowaniu" tego, co było lub na chęci "restaurowania" tego, co minęło, lecz 
na tym, że poszukuje się i odkrywa świat pełen napięć, hierarchii, rang i różnic, 
że utrzymuje się "temperaturę krwi" pozwalającą wznieść się w "wyższy krąg 
życia, który zachowywany jest przez duchowy chleb ofiary". W "Awanturniczym 
sercu" pisze Junger o chwilach, kiedy u młodych ludzi poruszać się zaczynają 
wewnętrzne skrzydła, gdy patrzą oni przez okna na poddaszu ponad domami 
kramarzy przeczuwając, że gdzieś daleko, na granicach nieznanego, na ziemi 
niczyjej każda chorągiew jest strzeżona i każdy przedni posterunek obsadzony. 
Ci młodzi ludzie muszą mieć uczucie, że trzymani są przez los w rezerwie, w 
stanie najwyższej gotowości bojowej. Człowiek konserwatywny zawsze nosić musi 
w sobie to uczucie; to ono, a nie "family values", "zrównoważony budżet" i inne 
frazesy jest najważniejsze. Bez "poruszenia wewnętrznych skrzydeł" nic nie może 
się powieść. 

Pisze Junger: "Pomiędzy anarchią rozumu i anarchią serca istnieje 
olbrzymia różnica. Rozum staje się bezpłodny w tej samej mierze, w jakiej zamienia 
się w siłę niszczycielską, a to dlatego, że traci treści, które są mocnym akcentem 
jego działania. Otoczony światem zdruzgotanych wartości, traci swą ważność: 
pozostaje tylko pusty tryumf schematycznych miar, nic jak tylko śmiertelne 
władztwo cyfr. W odniesieniu do serca natomiast zachowuje ważność stare 
przysłowie, że nieustraszonego ruiny nie mogą przysypać. Również i ono odczuwa 
wrodzony pęd do zniszczenia, lecz nawet gdy pożegna się ze wszystkim, co je 
otacza, a wartości spali w hutniczym piecu własnego wnętrza, pozostanie w nim 
zawsze ów niewidzialny i nieuchwytny punkt wzrostu, z którego może rozpocząć 
się odbudowa: na nowo i cudowniej". Konserwatywna Rewolucja konstatując 
upadek dawnego świata lub wzywając do zniszczenia jego martwych form, 
głosząc, jak Junger, "anarchię z prawa", uświadamia nam równocześnie, że wśród 
chaosu, rozkładu i upadku pozostaje coś, co przetrwa. Moeller van den Bruck 
pisał, że "konserwatyzm ma za sobą wieczność". Tak właśnie jest, ponieważ 
wieczny jest ów "niewidzialny i nieuchwytny punkt wzrostu" pozwalający na chaos 
odpowiedzieć wolą formy, tym, co duchowe przeniknąć materię, miary, wagi i 
wartości przeciwstawić martwym cyfrom. 

Konserwatywny rewolucjonista pozostaje konserwatystą w tym sensie, 
że przekonany jest o niezmienności świata i natury ludzkiej: "dla konserwatysty -
by ująć to zwięźle - prawdziwe jest twierdzenie, że suma ludzkiego szczęścia na 
ziemi pozostaje taka sama, postępowiec natomiast uważa, że możliwe jest 
spotęgowanie wszystkich wartości i że leży to w zasięgu ludzkich możliwości. 
(...) Konserwatysta widzi nie tylko rzeczy, ale i wartości w kołowrocie płodzenia, 
narodzin i śmierci, żadna wartość nie powstaje, aby równocześnie inna wartość 
nie ginęła. Najbardziej jasna myśl tworzy gdzieś nową ciemność, lekarstwo tworzy 
inną chorobę, nowe szczęście nowe pożądanie. Nie da się zaprzeczyć postępowi 
w pojedynczych przypadkach, ale w całości widzianej z góry kompensuje go regres 
w innym miejscu" (Georg Quabbe). Równocześnie jednak, jak pisałem na 
początku, konserwatywny rewolucjonista, żyje po "czasie osiowym", dlatego 
pozbawiony jest iluzji i w całym wymiarze i z całą ostrością rozpoznaje zniszczenia 
jakie dokonane zostały przez demoliberalizm i jego dzieci - marksizm, socjalizm 
i bolszewizm. Stoi w świecie ruin ze świadomością, że nie pozostało już nic co 
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można restaurować z dawnych form. Niekiedy nawet uważa, że martwe formy 
trzeba zniszczyć, a ruiny uprzątnąć. Jeśli może i chce coś konserwować, to tylko 
w tym sensie, żeby "zakończonej tradycji dać ostatnie słowo i zachować klucze 
do spalonych domów, uratować znaki i wraz z nimi oddziaływanie na najbardziej 
wewnętrzny kształt" (Reinhold Schneider). Nie ucieka tedy z "nowoczesnego" 
świata w idylliczne pejzaże dawnego świata, ale stawia czoła "nowoczesności", 
akceptując w pewnej mierze środki i metody, jakie ona ze sobą niesie. Nie trzyma 
się kurczowo przeszłości, ale na nowo pragnie formować to, co "zawsze zachowuje 
ważność". Konserwatywni rewolucjoniści cenią sobie styl, postawę i formę, które 
w jakimś sensie ważniejsze być mogą niż treść - dlatego bliższy może im być 
wróg, niż ktoś, kto wprawdzie jest po ich stronie, ale komu brak "temperatury 
krwi", jest letni, sentymentalny lub "galaretowaty". Konserwatywni rewolucjoniści 
chętnie powtórzą za F. Georgiem Jungerem: "Dobroć jest klejnotem zdobiącym 
najtwardszych. Przyjmij ode mnie to słowo, nie ufaj miękkim". Styl myślenia, 
tworzenia i życia reprezentowany przez konserwatystywnych rewolucjonistów to 
styl zimny i równocześnie pełen entuzjazmu, twardy i żarliwy, agonalny czyli 
ceniący walkę dla niej samej i imperialny, choć pozbawiony poczucia wielkiej 
misji. Rewolucja konserwatywnego rewolucjonisty nie posiada "wielkich celów", 
nie jest oparta na wielkich ideologicznych systemach, nie snuje wizji przyszłego 
szczęścia i pozbawiona jest patosu wynikającego z poczucia "sterowania historią". 
Konserwatywna rewolucja jest sceptyczna, stoicka, pesymistyczna i równocześnie 
pełna entuzjazmu i woli walki. Przekonanie o niezmienności natury człowieka i 
świata, o ograniczonych możliwościach człowieka stanowiące jeden z filarów 
konserwatywnego światopoglądu paradoksalnie nie rodzi u niego apatii, ale na 
odwrót - sprawia, że chce się żyć i działać - obojętnie czy będzie to polityczny 
czyn czy kontemplacja, dążenie do prawdy czy wędrówka w poszukiwaniu 
przygody, słowo czy akcja. Chaosowi i dekadencji przeciwstawia konserwatywna 
rewolucja chęć ukształtowania jakiegoś konkretnego fragmentu świata, rozkładowi 
i degeneracji stworzenie jakiejś, choćby jednostkowej więzi. Konserwatywna 
Rewolucja jest powrotem od abstrakcyjnych systemów ku ludzkiej egzystencji, 
od ideologii banalności i codzienności ku światu "awanturniczego serca", od 
martwej logiki pustych pojęć ku obrazom, mitom i uczuciom [30]. Jest 
antymaterialistyczna [31], antyracjonalistyczna [32], antypozytywistyczna, 
antydeterministyczna, antyekonomistyczna ("Czysto ekonomiczne doktryny 
prowadzą do kanibalizmu" - Ernst Junger) [33]. "Ani reakcja ani wiara w postęp 
nie są sprawą Konserwatywnej Rewolucji. Wgląd w trwanie w zmienności strzeże 
ją zarówno przed koncentrowaniem się na wczoraj jak i na jutrze. Pragnie ona 
postawić znowu człowieka w j e g o teraźnie jszości" (Armin Mohler) . Ta 
teraźniejszość jest czymś pełnym, czymś, co jednoczy w sobie przeszłość i 
przyszłość. 

Konserwatywni rewolucjoniści "tańcząz przeznaczeniem" pod wulkanem, 
są "pogodnymi radykałami" zachowującymi spokój w obliczu katastrof. Mają w 
sobie coś z dandysów, ale dandysów traktujących poważnie życie i to, co ono z 
sobą niesie. Oprócz wymiaru politycznego i intelektualnego jest Konserwatywna 
Rewolucja wyrazem "tęsknoty za tym, co zasypane i utracone w nas samych, 
manifestem na rzecz życia, które zaczyna nam się wymykać, wezwaniem, aby z 
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bijącym sercem wystawić się na to, co nieoczekiwane na tym świecie, na jego 
demonizm, jego dynamikę, jego grozę" (Michael Klett). Konserwatywny 
Rewolucjonista lubi "nosić w kieszeni kilka odważników, aby móc czuć ziemię 
pod stopami" (Ernst Junger). 

W "Sycylijskim liście do człowieka na księżycu" pisał Ernst Junger: 
"Dziwaczni Tybetańczycy, których monotonna modlitwa rozbrzmiewa ze skalnych 
klauzur obserwatoriów. Któż ze znających nasze krainy z miliardami obracających 
się kół chciałby szydzić z młynków modlitewnych - owego wściekłego niepokoju, 
który porusza wskazówkę zegara i napędza wał samolotów? Słodkie i groźne 
opium szybkości! Ale czy nie jest tak, że w najbardziej wewnętrznym punkcie 
koła skrywa się bezruch?" 

Konserwatywni rewolucjoniści są tymi, którzy z bezlitosną świadomością 
widzą ową szybkość, ten ruch, który jest także ruchem zmieniających się form, 
masek, kostiumów, przemijalnych struktur i ciągle na nowo rodzących się kształtów 
rzeczywistości - w tym są rewolucjonistami, równocześnie potrafią stanąć w 
najbardziej wewnętrznym punkcie koła, gdzie skrywa się bezruch, to, co wieczne 
i nieśmiertelne-w tym są konserwatystami. Bezruch to prajęzyk szybkości, pisze 
Junger. Ta p a r a d o k s a l n a f o r m u ł a o d s ł a n i a i wy jaśn ia sens tak s a m o 
paradoksalnego terminu "Konserwatywna Rewolucja". 

K o n s e r w a t y w n a r e w o l u c j a dziś 

"Mianem barbarzyństwa określam silną rasę, rasę gotową się bić. Drapieżnik 
leży, gotowy do skoku, w duszy ludzkiej." 

Oswald Spengler 

"Konserwatysta pozostaje wierny swojemu powołaniu, jeśli tego, co uda mu się 
zrobić, nie traktuje jako prostego zachowywania wątłych pozostałości porządków, które 
odeszły w przeszłość, ale jako twórczy wkład w nowy porządek, który nie niszczy sam 
siebie lecz jest sojusznikiem życia." 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Prawie każde pokolenie ma całkiem nowy konserwatyzm kością w gardle stający 
konserwatywnym ojcom. 

Armin Mohler 

Niemiecka Konserwatywna Rewolucja (wraz ze swymi odpowiednikami w 
innych krajach europejskich) należy do zamkniętych zjawisk historii politycznej i 
intelektualnej. "Wybuchła" w niepowtarzalnym, wyjątkowym momencie historii 
Niemiec i Europy, a jej celem było "uprzątnięcie gruzów pozostawionych przez 
XIX stulecie i stworzenie nowego porządku życia" (Armin Mohler). Celem 
współczesnych konserwatywnych rewolucjonistów również jest stworzenie 
nowego porządku życia, ale uprzątać muszą oni gruzy pozostawione przez wiek 
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XX, a są to przecież inne gruzy i inny będzie nowy porządek życia. Dlatego nie 
może być mowy o jej bezpośredniej kontynuacji, gdyż to właśnie byłoby 
zaprzeczeniem jej przesłania i dawałoby powód do oskarżenia o to, o co 
konserwatywni rewolucjoniści oskarżali "starokonserwatystów": o wykonywanie 
pustych gestów, o bezpłodny restauracjonizm, o rozgrywanie szermierczych 
pojedynków na niby, o granie w pokera na zapałki czyli bez żadnego prawdziwego 
ryzyka, bez myślenia i działania na własny rachunek, o życie w dekoracjach 
imitujących rzeczywistość. Współczesny konserwatywny rewolucjonista takiego 
niebezpieczeństwa musi unikać, co nie oznacza, że nie powinien on sięgać do 
tamtej Konserwatywnej Rewolucji jako do rezerwuaru pomysłów, idei, wizji i 
propozycji, a przede wszystkim jako do pewnego paradygmatu postawy duchowej 
wobec świata. Zarówno do tych konserwatystów, którzy zachowują się jakby żyli 
w czasach Burke'a lub de Maistre'a, jak i do tych, którym się zdaje, że żyją w 
czasach historycznej Konserwatywnej Rewolucji, odnosi się powiedzenie: "Nie 
ma nic bardziej obrzydliwego niż konserwatyzm, który nie ma do zachowywania 
nic poza samym sobą". 

"Heroiczny realizm" konserwatywnych rewolucjonistów przejawia się dziś 
i w tym, że nie mają oni żadnych złudzeń, iż ich idee dotrzeć mogą do szerokich 
mas. Widział to już jasno cytowany wyżej Georg Quabbe: "Pochlebcze, 
optymistyczne, wjasnym świetle dnia formułowane tezy postępu pasujązarówno 
do ludzi wykształconych jak i do durniów; to samo zdanie może zostać napisane 
przez Locke'a i może też tak samo skutecznie być głoszone ludziom przez 
podejrzanego mówcę wiecowego. Nasza doktryna żyje czysta tylko w małym 
ezoterycznym kręgu i jest rzeczą raczej niemożliwą takie jej ukształtowanie, żeby 
wszyscy ludzie o naszym usposobieniu pozostali odporni na "prawdę" głoszoną 
z tamtej strony, i na niepowodzenie skazany byłby nasz zamiar oddziaływania na 
masy. (...) Nasza doktryna nie pasuje do tej epoki, w której wykształceni chcą 
łatwo zrozumiałych argumentów, a masy sensacji; ale jest to bez wątpienia czas 
kultury przejściowej i - niezależnie od tego, czy rzeczy biegną po okręgu czy 
posuwają się naprzód - może być sprawą łatwą, żeby idee dla wtajemniczonych 
odzyskały kiedyś należne im miejsce, o ile tylko idee te żyją, a nie są całkiem 
zasypane tak, że ich poszukiwanie musiałoby trwać nazbyt długo". 

Walka konserwatywnych rewolucjonistów o nowy porządek życia 
prowadzona być musi bez złudzeń, ale z radosnym poczuciem, że ów nowy 
porządek życia tworzony jest już dziś, każdego dnia, każdej godziny, na przekór 
siłom rozkładu i chaosu, na przekór tym wszystkim, którzy chcieliby na zawsze 
zasypać i pogrzebać to wszystko, co sprawia, że warto żyć. 

Tomasz Gabiś 
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Przypisy: 
1. Termin "Konserwatywna Rewolucja" najprawdopodobniej po raz pierwszy pojawił 
się w 1848 roku w niemieckim czasopiśmie "Die Volksstimme", później w książce 
Theobalda Buddeusa "Rosja i współczesność" (1851). W 1875 roku ukazuje się praca J. 
Samarina i F. Dmitriewa zatytułowana "Rewolucyjny konserwatyzm". Terminu tego 
używają F. Dostojewski, Ch. Maurras i Tomasz Mann w "Antologii rosyjskiej" (1921). 
Hugo von Hofmannstahl w mowie "Piśmiennictwo jako duchowa przestrzeń narodu" 
wygłoszonej w Auditorium Maximum uniwersytetu monachijskiego 10 stycznia 1927 
roku mówił o "konserwatywnej rewolucji o rozmiarach nieznanych europejskiej historii. 
Jej celem jest forma, nowa niemiecka rzeczywistość, w której uczestniczyć mógłby cały 
naród". W 1941 roku w Nowym Jorku ukazała się książka Hermanna Rauschninga 
"Konserwatywna rewolucja". Warto wiedzieć, że Adolf Hitler na łamach "Volkischer 
Beobachter" z 6 czerwca 1936 roku określił się jako "najbardziej konserwatywny 
rewolucjonista świata". Na temat historii terminu "Konserwatywna Rewolucja" zob. 
Marek Maciejewski "Niemieckie elity a hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych 
konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej" (Wrocław 1994). 
U Maciejewskiego znajdziemy także omówienie niektórych wątków politycznych i 
ideologicznych Konserwatywnej Rewolucji. 
2. W Europie Zachodniej od lat siedemdziesiątych coraz bardziej wzrasta zainteresowanie 
niemiecką Konserwatywną Rewolucją. Książki i artykuły ukazujące się we Francji, we 
Włoszech czy w Belgii są często o wiele bardziej obiektywne niż te pisane w Niemczech, 
gdzie na badania Konserwatywnej Rewolucji kładzie się cieniem narodowy socjalizm i 
Trzecia Rzesza. 
3. Stefan Breuer "Anatomie der Konservativen Revolution" (Darmstadt 1993). Autor 
dokonuje w swej książce analizy poglądów głównych autorów Konserwatywnej 
Rewolucji na temat rasy, narodu, Rzeszy, techniki, ustroju politycznego i gospodarczego 
itd. Praca Breuera pochodzącego z lewicy, wyróżnia się fachowością i obiektywizmem 
spośród wielu niemieckich prac dotyczących tamtego okresu napisanych przez 
zawodowych "antyfaszystowskich przezwyciężaczy przeszłości". 
4. Zarówno autor "Konserwatywnej Rewolucji w Niemczech 1918-1932" Armin Mohler 
jak i przedstawiciel najmłodszego pokolenia niemieckich konserwatystów Karlheinz 
Weissman odrzucili tezy Breuera na łamach "Jahrbuch zur Konservativen Revolution" 
(Kolonia 1994). 
5. Stosunek Konserwatywnej Rewolucji do narodowego socjalizmu omawia Marek 
Maciejewski we wspomnianej wyżej pracy. 
6. Armin Mohler jest Ojcem-Założycielem badań nad Konserwatywną Rewolucją. Jego 
książka ukazała się po raz pierwszy w 1950 roku. W następnych wydaniach była 
korygowana i uzupełniana. 
7. zob. Armin Mohler "Niemiecki konserwatyzm przed i po Hitlerze" [w:] "Wyzwanie 
dla konserwatystów", wyd. Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Monachium 1974. 
8. Gerd-Klaus Kaltenbrunner we wstępie do wyżej wymienionej książki. 
9. Do niemieckich ojców chrzestnych Konserwatywnej Rewolucji należą Friedrich 
Nietzsche, Richard Wagner, Paul de Lagarde, Stefan George. Z obcych autorów 
należałoby wymienić G. Sorela, M. Barresa, Thorsteina Veblena, Vilfreda Pareto, Gaetano 
Mosce. 
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10. Teza o upadku europejskiego demoliberalizmu jest o tyle słuszna, że restauracja 
demoliberalizmu i rozszerzenie wpływów jego bękarta - komunizmu nastąpiły dzięki 
USA i ZSRR, a więc potęg pozaeuropejskich. 
11. Armin Mohler w swojej książce "Konserwatywna Rewolucja..." stawia tezę, że to 
Nietzsche w największym stopniu wywarł wpływ na niemiecką Konserwatywną 
Rewolucję, dla której charakterystyczne miałoby być wyobrażenie czasu kolistego i mit 
Wiecznego Powrotu. Zarówno Breuer jak i Weissmann z tym się nie zgadzają. Gdyby 
Mohler konsekwentnie stosował swoje własne kryteria, to nie mógłby do Konserwatywnej 
Rewolucji zaliczyć m.in. Moellera van den Brucka odrzucającego mit Wiecznego 
Powrotu, Carla Schmitta, który w żadnej mierze nie nawiązywał do Nietzschego czy też 
E. Junga, W. Stapela, Georga Quabbego. 
12. W przypadku volkistów mamy do czynienia z masą autorów wydających książki, a 
przede wszystkim broszury na wszelkie możliwe tematy. Są wśród nich rasiści, 
socjaldarwiniści, tzw. ariozofowie, zwolennicy naturalnego wychowania, antysemici, 
poganie, ezoterycy, badacze-amatorzy germańskich mitów i symboli, deszyfratorzy 
znaków runicznych, wegetarianie, naturyści, teoretycy "joggingu", przeciwnicy czy to 
masonerii czy to jezuitów, reformatorzy wszystkich dziedzin życia od budownictwa 
(np. walczący przeciw płaskim dachom) po obyczaje seksualne, twórcy najbardziej 
zadziwiających lub fantastycznych koncepcji w dziedzinie religii, historii, kultury czy 
polityki. Tworzyli najczęściej quasi-religijne sekty wzajemnie się zwalczające. Volkiści 
ze swoją biologistyczną koncepcją narodu i rasy zbliżają się do narodowych socjalistów 
i po 1933 roku w większości zostają przezeń wchłonięci. Byl i jednak i tacy, którzy 
wrogo ustosunkowali się do nowego reżimu. 
13. Ruch chłopski jest o tyle ważny, że zaangażowali się weń niektórzy narodowi 
rewolucjoniści. 
14. Młodzież bundystowska to narodowi anarchiści, prawicowi hippisi kierowani przez 
"brodatych proroków", zasiedlający opuszczoną przez chłopów ziemię i tworzący 
wiejskie komuny. Ich ideologia jest do pewnego stopnia prekursorska w stosunku do 
powojennych lewicowych ruchów ekologicznych, pacyfistycznych i nurtów 
propagujących "powrót do natury", zdrowe żywienie czy medycynę naturalną. 
Młodzieżowi bundyści zostawili po sobie sporą spuściznę literacką (wiersze i pieśni). 
Pierwsza faza niemieckiego ruchu młodzieżowego to chaotyczna rebelia przeciw światu 
dorosłych, która później przechodzi w fazę bardziej konkretnego i zorganizowanego 
działania politycznego. 
15. Stąd "młodokonserwatyści" utrzymywali kontakty z bardziej "oficjalnymi" kręgami 
politycznymi. 
16. Na temat koncepcji Haushofera zob. numer 24 (1995) "Stańczyka" poświęcony w 
całości geopolityce. 
17. Do "młodokonserwatystów" zbliżeni byli tacy pisarze jak Reinhold Schneider, Bruno 
von Brehm czy Konrad Weiss. 
18. Jung postulował, żeby prawo udziału w wyborach posiadała jedynie głowa rodziny. 
19. Kiedy w 1927 roku Karl Radek w mowie ku czci Leo Schlagetera złożył niemieckim 
nacjonalistom lekko tylko zawoalowanąpropozycję sojuszu, została ona zdecydowanie 
odrzucona przez Moellera van den Brucka. Ale już publicyści "Die Tat" byli bardziej 
elastyczni - nie wykluczali porozumienia ze Związkiem Sowieckim i w pewnym okresie 
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widzieli komunistów jako sojuszników w walce z "systemem". Później jednak ich 
zdecydowana wrogość i pogarda do komunistów powróciła do normy i H. Zehrer uznał 
ich ostatecznie za zdrajców narodu. 
20. Do narodowo-rewolucyjnych aktywistów zalicza Mohler m.in. Artura Mahrauna, 
Franza Seldte, kapitana Erhardta, Richarda Scheringera, Beppo Romera, Harro Schulze-
Boysena (stracony w 1942 roku) 
21. Bez wątpienia istotną okolicznością było to, że Rathenau był Żydem (co nie 
przeszkadzało mu być niemieckim patriotą, zaś niektóre jego poglądy dziś uznane byłyby 
za nacjonalistyczne). A Żyd kierujący sprawami zagranicznymi Rzeszy, a więc sprawami 
dla państwa najważniejszymi, sprawami "życia i śmierci" to dla zamachowców było 
czymś na kształt profanacji tego urzędu, hańbą dla Niemiec i prowokacjądla tych, którzy 
siebie jedynie uważali za wiernych idei Świętej Rzeszy. Antysemityzm nie był jednak 
jakimś ważnym składnikiem ideologii narodowych rewolucjonistów. Tzw. kwestia 
żydowska niezbyt ich interesowała. Jeden z nich pisał np. że nosicielem niemieckości 
może być każdy niezależnie od rasy czy narodowości. Dokładną analizę politycznych 
idei narodowych rewolucjonistów zawierają dwie książki: Otto-Ernst Schuddekopf 
"Narodowy bolszewizm w Niemczech 1918-1933" (Berlin 1972) oraz Louis Dupex 
"Narodowy bolszewizm" w Niemczech 1918-1933" (Monachium 1985 - przekład z 
francuskiego). 
22. O/S = Oberschlesien 
23. Wrogość do Zachodu narodowych rewolucjonistów nie zawsze miała pryncypialny 
charakter. Nienawidzili przede wszystkim Zachodu pogrążonego w dekadencji. 
24. Najmocniej idee kolektywistyczne wyznawali tzw. narodowi bolszewicy w rodzaju 
Karla O. Paetela. 
25. Charakterystyczną dla narodowych rewolucjonistów ocenę rewolucji bolszewickiej 
zawiera wypowiedź jednego z bohaterów powieści Ernsta von Salomona "Potępieni": 
"Oni mówią rewolucja światowa i myślą Rosja. Naród dociera tak daleko jak daleko 
sięga jego siła, i tak daleko sięga również jego idea". Stosunek do Związku Sowieckiego 
był u narodowych rewolucjonistów nacechowany nieufnością i przewidywali oni, że 
kiedy sojusz z Sowietami zostanie "skonsumowany", dojdzie do konfliktów i napięć 
takich jak pomiędzy Niemcami i Francją. Ernst Niekisch pisał: "Wisła będzie Renem 
Wschodu, Warszawa Strasburgiem, Polska nasiąkniętą krwią Burgundią, spornąAlzacją". 
26. Do najwybitniejszych autorów Konserwatywnej Rewolucji można zaliczyć także 
Tomasza Manna jako autora "Rozważań człowieka niepolitycznego" (1918) - później 
Mann przeszedł do obozu demoliberalnego. Następne wydania "Rozważań", szczególnie 
rozdział "Przeciw prawu i prawdzie" ukazywały się w okaleczonej, złagodzonej wersji. 
Innym wybitnym autorem Konserwatywnej Rewolucji, o wiele mniej znanym niż Ernst 
Junger czy Carl Schmitt jest Hans Bluher. W młodości należał do ruchu "Wędrowne 
Ptaki", na temat którego napisał później prace "Wędrowne ptaki. Historia pewnego ruchu 
młodzieżowego", "Niemiecki ruch "Wędrowne Ptaki" jako fenomen erotyczny". Inne 
jego najważniejsze książki to: "Trzy formy podstawowe inwersji seksualnej", 
"Mieszczański i duchowy antyfeminizm", "Rola erotyki w społeczeństwie męskim", 
"Rodzina i związek mężczyzn", "Secessio judaica", "Rewolta Izraela przeciw dobrom 
chrześcijańskim", "Spór o Izrael". Jednym z centralnych tematów Bluhera jest tzw. 
związek mężczyzn (Mannerbund) czyli ruchy, organizacje, instytucje, z których 
wykluczone są kobiety, i w których panuje specyficzny Eros. Według Bluhera w 
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mężczyźnie istnieją dwa Erosy - jeden popycha go ku kobiecie i założeniu rodziny, 
drugi kieruje go ku innym mężczyznom i do tworzenia "związków mężczyzn". Ten drugi 
Eros leży u podstaw tego, co państwowe, wojskowe, polityczne i w ogóle tego, co 
stwarzane jest przez mężczyzn niejako wbrew związkom z kobietami i wbrew rodzinie. 
Eros skłaniający mężczyzn do tworzenia związków nie oznacza popędu seksualnego do 
własnej pici. W związkach mężczyzn homoseksualiści tworzą znikomą mniejszość. Teorie 
Bliihera nie są również antyfeministyczne - przeciwnie uważał on, że Eros związków 
mężczyzn i Eros, na którym opierają się więzi łączące kobiet i mężczyzn oraz rodzina 
powinny pozostawać w równowadze (innymi słowy, mężczyźni muszą mieć możliwość 
tworzenia związków wyłącznie męskich). Tylko wtedy powstaje harmonijna, organiczna 
całość zawierająca oba światy - kobiecy i męski. I dopiero wówczas kobieta odzyskuje 
swoją godność. Jeśli oba Erosy są zmieszane, jeśli kobiety i mężczyźni są zawsze ze 
sobą dochodzi do zniewieścienia mężczyzn i zmężczyźnienia kobiet. Tam gdzie następuje 
zanik związków mężczyzn tam według Bliihera następuje feminizacja społeczeństw 
przejawiająca się w panowaniu ideologii materializmu, pacyfizmu, feminizmu, 
demokratyzmu, w panowaniu masy nad elitą, w zwycięstwie handlarzy nad bohaterami. 
Armin Mohler pisze w "Konserwatywnej Rewolucji...", że niezależnie od słuszności 
teori i Bli ihera w politycznej rzeczywistości tamtych lat jest wiele zjawisk 
potwierdzających znaczenie związków mężczyzn: czy będą to "męskie kluby" 
młodokonserwatystów, narodowo-rewolucyjne tajne związki i organizacje wzorowane 
na zakonach czy też związki bojowe (Kampfbunde) partii politycznych, przede wszystkim 
komunistów i narodowych socjalistów, ale nie tylko. 
27. W języku polskim ukazał się wybór pism Spenglera "Historia, kultura, polityka" w 
tłumaczeniu Andrzeja Kołakowskiego i Jerzego Łozińskiego (Warszawa 1990). 
28. Na temat Schmitta zob. Ryszard Skarżyński "Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i 
problem tego, co polityczne" (Warszawa 1992). Przekład jednego z najważniejszych 
tekstów Schmitta "Pojęcie polityki" opublikowany został w "Myśli społecznej XX wieku" 
- redagowanym przez prof. Bronisława Łagowskiego suplemencie miesięcznika "Zdanie" 
(1987 nr 3). W "Stańczyku" (1991 nr 15-16) ukazało się omówienie książki Schmitta 
"Pozycje i pojęcia. W walce z Weimarem-Genewą-Wersalem" pióra dra Wojciecha 
Kunickiego. W numerze 19 "Stańczyka" opublikowane zostały myśli i aforyzmy Schmitta 
w tłumaczeniu Wojciecha Kunickiego i z moim wprowadzeniem. Krótką prezentację 
Schmitta i jego myśli politycznej zawarłem w artykule "Karol Schmitt - walka z iluzjami" 
opublikowanym na łamach "Nowego Państwa" (listopad 1994). Jednym z niewielu 
publicystów politycznych w Polsce powołujących się na Schmitta jest Jarosław Zadencki 
(zob. jego wydaną w 1995 roku, znakomitą książkę "Wobec despotyzmu wolności"). 
29. Ernst Junger nie jest w Polsce pisarzem całkiem nieznanym, choć bez wątpienia 
zasługuje na to, aby jego twórczość była szerzej dostępna polskiej publiczności. 
"Literatura na świecie" (1986 nr 9) poświęcona była w całości Jungerowi i zawierała 
m.in. przekład "Na skałach marmurowych" autorstwa Wojciecha Kunickiego, jeden z 
najważniejszych esejów Jungera "O bólu" (przeł. Jerzy Prokopiuk). Ostatnio Wojciech 
Kunicki opublikował pracę "Rewolucja i regres. Radykalizm wczesnej twórczości Ernsta 
Jungera". W listopadzie 1995 roku ukazało się również wydanie specjalne "Stańczyka" 
poświęcone w całości Jungerowi i zawierające m.in. fragmenty "Awanturniczego serca", 
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"Robotnika", "Narkotyków i odurzenia" w tłumaczeniu Wojciecha Kunickiego oraz 
artykuł Bogdana Kozieła "Anarcha w epoce chaosu" i mój "Ernst Junger - lata burzy i 
naporu. Publicystyka polityczna pruskiego anarchisty". 
30. Na temat stylu życia, myślenia i odczuwania konserwatywnych rewolucjonistów 
zob. Armin Mohler "Styl faszystowski" [w:] tenże "Zwymyślanie liberałów" (Essen 
1990). W swojej rozprawie Mohler analizuje niektóre aspekty myślenia i działania 
Marinettiego, Gottfrieda Benna, Ernsta Jungera, Gabriela d'Annunzio, hiszpańskich 
falangistów. Przykładem "stylu faszystowskiego" jest dla Mohlera np. propozycja 
hiszpańskich falangistów, aby w Dolinie Poległych pochować kości nie tylko tych, którzy 
walczyli po stronie gen. Franco, ale również Czerwonych. Nie doszło do tego, gdyż 
Kościół nie zgodził się na poświęcenie grobów komunistów i anarchistów. Mohler, który 
mając 22 lata opuścił nielegalnie swoją szwajcarską ojczyznę, aby walczyć na froncie 
wschodnim (zakończyło się wszystko studiami w Berlinie) przytacza swoją rozmowę z 
pewnym przedstawicielem partyjnego "betonu". Kiedy padło nazwisko "Junger", 
narodowy socjalista spojrzał na Mohlera nieufnie i rzekł z naganą w głosie: "Junger to 
faszysta!". Widząc zdumioną minę swego rozmówcy dodał: "Junger nie walczył dla 
swojego narodu - w czasie wojny walczył dla samej walki". 
31. "Historia człowieka jest historią jego sił duchowych. Te siły duchowe zawierają w 
sobie siły cielesne, siły metafizyczne zawierają siły fizyczne, a te z kolei ekonomiczne. 
Ale tylko to, co duchowe może przepoić to, co cielesne - nigdy na odwrót" (Moeller van 
den Bruck). 
32. Konserwatywni rewolucjoniści nie ustają w walce przeciw "bladej straży tylnej 
Oświecenia" (Ernst Junger). Spengler w "Latach rozstrzygnięć" pisał: "Racjonalizm jest 
w gruncie rzeczy niczym innym jak krytyką, a krytyk jest przeciwieństwem twórcy: kroi 
i składa na powrót: poczęcie i narodziny samu obce. Dlatego jego dzieło jest sztuczne, 
bez życia i zabija, gdy spotka się z rzeczywistym życiem". 
33. Pod pewnymi względami ideologia konserwatywnych rewolucjonistów wykazuje 
podobieństwo do ideologii francuskiego faszyzmu, tak jak przedstawia to izraelski badacz 
Zeev Sternhell w swojej bardzo dobrej i obiektywnej książce "Ani prawica, ani lewica. 
Faszystowska ideologia we Francji" (Paryż 1983). 
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Szef aparatu bezpieczeństwa III Rzeszy dowodzi o wielkiej 
wartości wiary w reinkarnację, która miałaby również 
podtrzymywać więzi klanowe (tym razem odwołanie do 
mitologii celtyckiej). Największy atak na Kościół następuje, gdy 
mowa jest o traktowaniu w nim kobiet. Zdaniem Himmlera 
"kler starał się stworzyć męskie stowarzyszenie erotyczne i 
tym samym ocalić ów istniejący od dwóch tysięcy lat 
bolszewizm, jakim było chrześcijaństwo". 

FILIP MEMCHES 

EZOTERYCZNY ANTYSEMITYZM ERY WODNIKA 

Stawia się mu różne zarzuty, tymczasem Hitler był mahatmą, prawdziwym awatarem (1) 

Swami Swatatrananda 

Nie było i nie będzie miejsca dla nieprzystosowanych.(...) 
Nieistnienie nieprzystosowanych to prawo natury. 

Maharishi Mahesh Yogi 

" K o n s p i r a c j a W o d n i k a " - t r z y p e r s p e k t y w y 

Fenomen New Age (Nowej Ery), zwany też "Konspiracją Wodnika" (2), jest 
często określany jako przejaw nowego paradygmatu czyli modelu postrzegania 
rzeczywistości. Ma to być novum o charakterze fundamentalnym. New Age 
odrzuca zarówno fi lozoficzną i religijną tradycję judeochrześcijańską, jak i 
panującą od prawie czterystu lat racjonalistyczno-empiryczną wizję nauki. Zamiast 
tego proponuje zwrot w kierunku praktyk duchowych odwołujących się do kultu 
Natury, Matki Ziemi itp., uczonym zaś oferuje, by język logiki i materializmu zastąpili 
językiem magii, parapsychologii czy odmiennych stanów świadomości. Nas będzie 
interesował głównie obszar religii. 

Krytycy New Age często różnią się w opisie samego zjawiska i jego genezy. 
Jedni upatrująw nim kolejnej po gnostykach, katarach i różokrzyżowcach herezji 
ch r z e śc i jańsk ie j , tym razem bardzie j synkretycznej i mającej w i ę k s z e 
oddziaływanie masowe. Inni widzą w "Konspiracji Wodnika" odrodzenie starych 
europejskich, i nie tylko, wierzeń pogańskich, rodzaj neopogańskiej kontrrewolucji. 
Kolejna grupa dostrzega w ideach i ruchu Nowej Ery zupełnie nowąjakość, coś 
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czego dotychczas nie było. Argumenty mogą być różne, np. niespotykana dotąd 
ekspansja religii orientalnych na terenie cywilizacji euroamerykańskiej. Ale również 
wielki synkretyzm, połączenie wszystkiego ze wszystkim, niczym jedna światowa 
religia. Oczywiście w tym "grochu z kapustą" nie ma miejsca na chrześcijańską 
ortodoksję, ale nie tylko. Wielu nauczycieli buddyjskich żywi obawy, że ich przekaz 
rozmywa się często w tym tyglu wielu nie przystających do siebie wzajemnie 
tradycji. W Indiach takie zjawiska jak Towarzystwo Świadomości Kriszny czy 
Medytacja Transcendentalna Maharishiego Mahesh Yogi są uważane za herezje 
hinduizmu. Każde z wyżej wymienionych trzech spojrzeń na New Age może 
zawierać cząstkę prawdy i mimo pewnych sprzeczności uzupełniać dwie 
pozostałe. Na użytek tego artykułu popatrzmy na Nową Erę jako na renesans 
pogaństwa. 

A p o l l i ń s k o - g n o s t y c z n e r e w o l t y a l b o V o e g e l i n o d c z y t a n y n a 
n o w o 

Chciałbym najpierw nawiązać do refleksji amerykańskiego historyka idei 
Erica Voegelina. Nawiązanie w tym wypadku jest jedynie czerpaniem inspiracji 
do własnych przemyśleń i spostrzeżeń. Pozornie może to nie mieć nic wspólnego 
z tematem, ale jak się za chwilę okaże znów znajdziemy się w "sieci Konspiracji 
Wodnika" (3). 

Voegelin uważał, iż radykalne nowożytne ruchy społeczne mają korzenie 
wjudeochrześcijaństwie, a sięgając głębiej - w żydowskim mesjanizmie. Ojcowie 
Kościoła jednak uchronili religię Chrystusa przed pokusą budowy ziemskiego 
raju. Tą drogą poszły natomiast niektóre sekty i grupy heretyckie (głównie 
gnostyckie), których działalność coraz bardziej zaostrzała się wraz z nastaniem 
średniowiecza. Voegelin rozdzielał dwie kwestie - instytucję i doktrynę, jaką ona 
reprezentowała. Jeśli działalność instytucji jest sprzeczna z tym, co ona głosi, 
wówczas pojawia się wobec niej postulat o wierność wyznawanym zasadom. 
Jeśli to nie daje efektu, zaczynają być podważane same zasady. Niektóre ruchy 
średniowieczne i reformacja są przykładem ataku na instytucję (w tym wypadku 
Kościoła). Ale filozofia oświecenia, rewolucja francuska, pozytywizm czy marksizm 
jest to przejaw kontestacji samego chrześcijaństwa jako religii. Nie oznacza to 
jednak, że kontestacja ta wykroczyła poza judeochrześcijański paradygmat 
kulturowy. Bo przecież we wszystkich tych zjawiskach obecne są wątki 
mesjańskie, a wielu lewicowych intelektualistów szuka (w sumie bezskutecznie) 
analogii między socjalizmem a nauką Chrystusa. Najlepiej ilustrują to słowa 
Gilberta K. Chestertona: "Współczesny świat jest pełen dawnych chrześcijańskich 
cnót, które nagle oszalały". Ale jeśli nawet wyżej wymienione próby zawiodły, to 
następna rewolta wymierzona może być jedynie w sam, wciąż panujący, 
paradygmat. 
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T r z e c i a R z e s z a : sojusz p o l i t y k i i c z a r n o k s i ę s t w a 

Kończąc "Lud Boży" Erie Voegelin pisze: "Nietzsche w pełni doświadcza 
rozkoszy i przerażenia człowieka, który "obdarzył się łaską". Apollińskie królestwo 
kultury, powstałe wraz z Dantem, kończy się tragedią Dionizyjskiego nadczłowieka. 
W tym sensie można powiedzieć, że Nietzsche zamyka renesans." 

Nieprzypadkowo w tym miejscu pojawia się nazwisko niemieckiego filozofa, 
uchodzącego za radykalnego antychrześcijanina. Bo właśnie za jego życia świat 
euroamerykański (szczególnie zaś elita artystyczna), odchodząc od swych korzeni 
religijnych, zaczął coraz częściej spoglądać na Wschód i w kierunku wszelkich 
kultur egzotycznych. Są to poszukiwania alternatywnej wizji życia nie tyle 
społecznego, co duchowego; poszukiwania mistyki, odmiennych stanów 
świadomości, a także intymnych relacji z Naturą (vide romantyzm i modernizm 
europejski). 

Rewolucyjne utopie społeczne były - używając n ietzscheańskiego 
rozróżnienia - z ducha apollińskie. Fascynacja z jednej strony wiedzą tajemną 
(ezoteryką), okultyzmem, z drugiej zaś pogańskimi religiami naturalnymi, zawiera 
w sobie sporo pierwiastka dionizyjskiego. Z tej fascynacji wyrosły: Towarzystwo 
Teozoficzne Heleny Bławatsky i pułkownika Olcotta, loża spirytystyczna Golden 
Dawn (Złoty Brzask) Alistaira Crowley'a i Williama Buttlera Yeatsa czy praktyki 
magiczne wielu artystów europejskich, by wymienić Baudelaire'a czy Verlaine'a. 

O wiele bardziej interesujące wydarzenia miały miejsce na terenie Niemiec 
i Austrii. Na przełomie XIX i XX stulecia rozpoczyna się akcja Los von Rom 
(Zerwania z Rzymem), będąca z początku formą kulturkampfu, duchowej walki 
protestanckich nacjonalistów niemieckich z papiestwem. Jednak szybko rzekomi 
protestanci odwrócili się od chrześcijaństwa w kierunku starogermańskiej religii 
Wotana i praktyk magii runicznej. Te zjawiska dały początek odrodzeniu 
niemieckiego pogaństwa. Jego nośnikami były liczne tajne stowarzyszenia, 
najsłynniejsze z nich to loża Thule i OTO (Zakon Świątyni Wschodu). Kult Natury 
(powrót do religii Matki - Ziemi), fascynacja astrologią i innymi technikami 
wróżbiarskimi, poszukiwanie wiedzy tajemnej wskazującej na duchowy prymat 
rasy aryjskiej nad innymi - to stanowi wizerunek okultystycznych ruchów 
pangermańskich. Stały się one po I wojnie światowej obiektem zainteresowań 
kręgów zbliżonych do NSDAP. Tym sposobem w obszarze ich oddziaływania 
znalazł się przyszły Reichsfuhrer SS, Heinrich Himmler, jak również sam Adolf 
Hitler. Obszerne fragmenty późniejszych przemówień Himmlera przytacza Marek 
Tabor w swojej książce "Ezoteryczne źródła nazizmu". Cóż tam znajdujemy ? 

Jest mowa o prześladowaniach pogan przez chrześcijan na ziemiach 
niemieckich 1500 lat temu, o profanacji świętości pogańskich (m. in. ścinanie 
świętych drzew). Himmler nie nawołuje do zemsty na Kościele, bo byłoby to według 
niego zasianie ziarna przyszłej wendety na wyznawcach odrodzonej religii 
germańskiej. Można w tym odczytać myśl, iż Reichsfuhrer wierzył w oczyszczenie 
karmy (4) narodu niemieckiego zapewniając jemu i jego wierzeniom wieczne 
panowanie. Tę rzekomą wspaniałomyślność trudno uznać za coś, co w 
chrześcijaństwie określamy mianem przebaczenia. W innym miejscu szef aparatu 
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bezpieczeństwa III Rzeszy dowodzi o wielkiej wartości wiary w reinkarnację, która 
miałaby również podtrzymywać więzi klanowe (tym razem odwołanie do mitologii 
celtyckiej). Największy atak na Kościół następuje, gdy mowa jest o traktowaniu 
w nim kobiet. Zdaniem Himmlera "kler starał się stworzyć męskie stowarzyszenie 
erotyczne i tym samym ocalić ów istniejący od dwóch tysięcy lat bolszewizm, 
jakim było chrześcijaństwo". Następnie oskarżeni są św. Paweł i pierwsi 
apostołowie "którzy uznawali kobietę za symbol grzechu". W obronę zostają wzięte 
ofiary prześladowań religijnych czyli czarownice i heretycy. Kolejny fragment to 
przemówienie z okazji święta przesilenia słonecznego. Himmler mówi o zbawczym 
działaniu Słońca, o rytualnej walce światła, o potrzebie naturalnego cyklu, 
naturalnej wiary. Ostatni urywek dotyczy kultu przodków, do którego Reichsfuhrer 
usilnie nawołuje. Padają słowa: "Musimy skończyć w sposób jeszcze bardziej 
zdecydowany z chrześcijaństwem, z tą dżumą, najcięższą chorobą, jaka dotknęła 
nas w całej naszej historii. (...) Musimy skończyć z tą zarazą niszczącą nas od 
wewnątrz". Himmler deklaruje swoją głęboką wiarę w przeznaczenie w starożytną 
Waraldę. Wskazuje na potrzebę tworzenia nowej hierarchii dla makrokosmosu i 
mikrokosmosu, "dla gwiazd nad naszymi głowami i dla świata w nas". Następnie 
chrześcijaństwo zostaje oskarżone o zdominowanie Ziemi przez człowieka. Bo 
"człowiek nie jest absolutnie niczym wyjątkowym. Jest zaledwie punktem na tej 
ziemi". Himmler wznosi peany na cześć natury, jej porządku, który reprezentuje 
mucha czy kwiat rozkwitający na gałęzi drzewa. Domaga się też, by chrześcijanie 
respektowali ten porządek. 

N a i w n o ś ć n e w a g e r s ó w 

Oczywiście wiele z przytaczanych wypowiedzi jest jedynie niezbyt głośnym 
echem pangermańskiego ezoteryzmu. Także dziś do wielu osób docierają 
zdegenerowane formy wiedzy tajemnej, czego najlepszym dowodem są stoiska 
z literaturą parapsychologiczną. Adolf Hitler fascynował się astrologią nie na skutek 
głębokich poszukiwań duchowych, lecz najprostszej chęci zapanowania nad 
światem. Dzisiejsze masowe zainteresowanie technikami wróżbiarskimi i 
przepowiedniami wynika z podobnych, acz bardziej niewinnych powodów, takich 
jak potrzeba dorobienia się wielkiej fortuny lub chęć szczęścia w sprawach 
sercowych. Jednak niepokojące jest, że również politycy wchodzą w przymierze 
z okultyzmem (np. Żyrynowski z Kaszpirowskim). Konsternację może wywołać 
fakt, że dotyczy to też tych, którzy deklarują konserwatyzm i przywiązanie do 
tradycyjnych wartości chrześcijańskich (casus "nadwornego" astrologa Nancy i 
Ronalda Reaganów). 

W r a c a j ą c do przemówień Himmlera, w a r t o z a d a ć sobie bardzo 
prowokacyjne pytanie: które z powyższych fragmentów nie mieszczą się w 
koncepcjach New Age? 

Z pewnością brakuje agresywnego tonu, gdyż "konspiratorzy Wodnika" 
są zdecydowanie pokojowo i kontemplatywnie nastawieni do świata. Ale przecież 
Himmler także nie chciał krwi chrześcijan, pragnął pokojowego powrotu do 
pogaństwa. Szukając dalej różnic, dostrzeżemy, że nazizm wraz ze swoją otoczką, 
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polityczną doktryną i metodami działania jest uważany przez newagersów za 
brutalny przeżytek starej ery. Ze względu na militarystyczny charakter należy do 
epoki Ryb, gdzie dominują pierwiastek męski i związane z nim wojny. A przecież 
Era Wodnika ma przywrócić należne miejsce kobiecie, jej wartościom ze 
światowym pokojem na czele. Tak, tylko że podobne wątki znaleźlibyśmy, 
paradoksalnie, u ezoteryków niemieckich przed 1933 rokiem, a w przytoczonych 
fragmentach przemówień Himmlera są one także obecne. W końcu Guido von 
List czy Otto Rahn byli intelektualistami, którzy prawdopodobnie nie przewidywali 
czym zakończy się neopogański renesans w Niemczech. Jak ogromna liczba 
intelektualistów w naszym stuleciu, pozwolili się oni zwieść demonom, a te, jak 
nie wszystkim wiadomo, działają podstępnie. Trzeba przyznać, że polityka III 
Rzeszy była pod wieloma względami bardziej konsekwentna w wierności wobec 
neopogańskiej duchowości niż obecne praktyki "Konspiracji Wodnika". 

D w a p a r a d y g m a t y 

W związku z tym spójrzmy na zasadnicze różnice między dwoma 
paradygmatami: "starym" - monoteistycznym reprezentowanym przez judaizm, 
chrześci jaństwo, islam i "nowym" - natural istycznym wywodzącym się z 
pogaństwa. 

Według monoteizmu człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga. Cechuje go przez to swoista specyfika przejawiająca się m. in. w rozumie 
i wolnej woli, co różni istotę ludzką od reszty stworzeń. Rozwój duchowy człowieka 
zwraca się ku Bogu Osobowemu, przy jednoczesnej miłości i szacunku dla reszty 
natury. 

Według naturalizmu przyroda jest bogiem, wszystko co żyje jest boskie, 
w tym również człowiek. Wobec tego jego rozwój duchowy kieruje się na relacje 
z Naturą. Tu dochodzimy do szczególnie interesującego nas zagadnienia. Nikt 
nie zaprzeczy, że przyrodą rządzą bezwzględne prawa. Odbiciem tej sytuacji w 
społeczeństwie ludzkim może być system kastowy, któremu hinduizm (jedna z 
najbardziej inspirujących ruch New Age religii) nadał wymiar sakralny. A zatem 
nierówność jest czymś świętym. Człowiek to nieodłączny element kosmosu. Wiara 
w reinkarnację stanowi konsekwencję obserwacji wszechświata, który podlega 
prawu cyklu, umierania i odradzania, wiecznej spirali, prawu karmy. 

Ten punkt widzenia został odrzucony przez religie monoteistyczne. 
Człowiek będąc częścią przyrody, posiadając pierwiastek zwierzęcy w sobie, różni 
się jednak od reszty natury i dzięki swej specyfice może przekraczać jej brutalne 
reguły. Ale musi się zwrócić do Boga i przyjąć Jego objawienie oraz pochodzące 
od Stwórcy normy etyczne. W tej perspektywie nierówność między ludźmi jest 
konsekwencją grzechu pierworodnego. Struktury hierarchiczne istnieją tu na 
ziemi, w upadłym świecie. Gdy staniemy przed Bogiem, wszyscy jesteśmy równi. 
Stąd (rzecz jasna to nie jedyny powód) najważniejsze w chrześcijaństwie jest 
przykazanie miłości bl iźniego, bez względu na jego pozycję społeczną, 
narodowość, poziom inteligencji itd. 

Hinduizm pozostaje wierny przede wszystkim prawu karmy, które ma 
kształtować również relacje międzyludzkie. 
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N i e w o l n i c t w o d z i e d z i c ó w p o z y t y w i z m u 

To zestawienie świadczy o tym, że pacyfistyczna wiara newagersów w 
przyszły wiek powszechnego braterstwa jest niekonsekwentna wobec ich 
naturalizmu, z czego ogromna większość może nie zdawać sobie sprawy. Być 
może mamy do czynienia z pojawiającym się co jakiś czas w różnych okresach 
historycznych i wielu kulturach mitem Złotego Wieku, który łączy się często z 
naiwnym hasłem "powrotu do natury". Mitu tego nie można dopatrywać się w 
chrześcijańskim mesjanizmie. Ponowny Złoty Wiek jest przywróceniem światu 
stanu swoistej, mitycznej, pierwotnej dziewiczości. Chrześcijańskie Nowe 
Jeruzalem nie będzie powrotem do raju, lecz stanem szczęśliwości, którego dotąd 
nie było, a wynikającym z dopełnienia się metahistorii. 

Gdy mamy do czynienia z paradygmatem naturalistycznym, to o wiele 
bardziej zrozumiały wydaje się neopoganizm ezoteryków III Rzeszy, a już na 
pewno tzw. myślicieli tradycjonal istycznych, m. in. Jul iusa Evoli (5) czy 
reprezentantów dzisiejszej europejskiej Nowej Prawicy (Nouvelle Droite). 
Zrozumiały, co nie oznacza, że dla chrześcijanina przekonywający. 

Inna sprawa to analogia między pseudo- i quasi-ezoterycznym bełkotem 
prominentnych polityków hitlerowskich a hasłami New Age. W obu przypadkach 
nauki wyrastające z kultu fałszywych bożków i demonów trafiły na podatny grunt. 
Na tym gruncie nauki owe wykorzystywane są zgodnie z aktualnymi potrzebami 
przyjmujących je osób. Kiedy Guido von List tworzył swą wizję starożytnej teokracji 
germańskich wojowników, czcicieli Wotana, odkrywając też ich rzekome, 
wielostopniowe praktyki inicjacyjne, idealnie wpasowywał się w nacjonalistyczne 
nastroje panujące w drugiej dekadzie naszego stulecia w Niemczech. Gdy 
współcześnie wielu nauczycieli religii orientalnych czy zachodniego ezoteryzmu 
(zarówno pogańskiego, jak i heretycko-chrześcijańskiego) proponuje konkretne 
techniki medytacyjne swoim newage'owym adeptom, zaspokajają w ten sposób 
ich głód duchowości. Uczniowie ci są dziedzicami światopoglądu racjonalistyczno-
empirycznego. Co ciekawe, "nowy" paradygmat wcale ich od tego dziedzictwa 
nie uwalnia. Fenomen ten rozpatrywał już na początku naszego wieku Mikołaj 
Bierdiajew. Twierdził on, iż teozofia i okultyzm wiążą się ściśle z pozytywizmem 
i racjonalizmem, bowiem pozostają w niewoli przyrodniczej konieczności. W 
"Filozofi wolności" rosyjski myśliciel pisze: "można nauczać o naturalnej ewolucji 
duchów, jak naucza się o natura lne j ewoluc j i m a t e r i i . S p i r y t y z m j e s t 
konsekwentnym naturalizmem i racjonalizmem, mimo, iż przeraża oficjalnych 
pozytywistów". 

P a c y f k a . . . z n a k i e m s a t a n i s t ó w i a n t y s e m i t ó w 

Warto się jeszcze przyjrzeć symbolice. Wiele pisano już o swastyce, 
zapożyczonej przez hitlerowców z hinduizmu i buddyzmu, czy mitologii celtyckiej 
na oznaczenie światłości, której ucieleśnieniem miała być III Rzesza. Na o wiele 
większą uwagę zasługuje powszechnie znana hippisowska pacyfka, symbol ruchu 
nieodłącznie związanego z "Konspiracją Wodnika", bowiem wielu newagersów 
upatruje początku Nowej Ery w "dzieciach-kwiatach" (6). 
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Pacyfka (bez okręgu) to dawna germańska runa śmierci. W okresie 
prześladowań pierwszych chrześcijan pojawia się też w Rzymie jako "krzyż 
Nerona", gdyż ponoć miało to związek z ukrzyżowaniem św. Piotra głową w dół. 
W średniowieczu dzisiejsza pacyfka była symbolem czarnych mszy i innych 
ceremonii tajemnych, jej kształt był wzorem dla wyrytych w drzewie wizerunków 
diabła. Przez wieki znak ten nieodłącznie towarzyszył okultystom. Dla członków 
niektórych terrorystycznych organizacji palestyńskich "krzyż Nerona" oznacza 
"pokonanego Żyda". W 1958 roku znany lewicowy intelektualista, wybitny 
matematyk, Bertrand Russel zaproponował organizatorom pokojowych marszów 
wielkanocnych, aby przyjęli "krzyż Nerona" jako swój symbol. 

K r ó t k a h i s t o r i a p o s t ę p u c z y l i g e n e z a p e w n e g o w y z w a n i a 

Na koniec zastanówmy się nad genezą naturalistycznej, neopogańskiej 
rewolty. Gdy mowa jest o kryzysie chrześcijaństwa, a w szerszej perspektywie o 
deaktualizacji "starego" paradygmatu, trzeba wrócić do renesansu i początków 
nowożytności. Chcąc zapanować nad światem człowiek postawił na swój intelekt, 
na naukę i technikę, czyniąc z pierwszego bożka, a z dwóch pozostałych nowe 
religie. Postanowił też ujarzmić swoją własną naturę. Do tego posłużyły 
moralistyczne, faryzejskie herezje kalwinizmu i purytanizmu, a także zbrodnicze 
utopie społeczne, będące zsekularyzowaną wersją judaizmu i chrześcijaństwa. 
Były to wszystko tendencje odśrodkowe paradygmatu monoteizmu, ale - wbrew 
twierdzeniom newagersów - pragnące jego zmiany. Wyjątek to wspomniani 
radykalni protestanci identyfikujący się w pełni z biblijną wiarą w Jahwe. Jeśli 
weźmiemy w nawias obecne stale "podziemne", naturalistyczne ruchy oraz idee 
"powrotu do Złotego Wieku", to zobaczymy, że człowiek podążając za postępem 
dokonał nadinterpretacji Słów Bożych: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1,28). 
Negatywne aspekty liberalnej demokracji (m. in. desakralizacja kultury) i piekło 
socjalizmu doprowadziły tą drogę do kresu. W tym miejscu narodziły się już w 
duchu "nowego" paradygmatu - faszyzm i jego niewiele młodszy brat nazizm. Ale 
to nie wszystko. Przedwojenna polska "Zadruga", dzisiejsza europejska Nowa 
Prawica i podobne ruchy, nie związane rzecz jasna z hitleryzmem, za cel ataków 
obrały chrześcijaństwo i jego hebrajskie źródła. To stąd biorą się pojawiające się 
co pewien czas oskarżenia o żydowską okupację Europy (7). 

W o wiele subtelniejszy i niewinny sposób do tej kontestacji przyłącza się 
kosmopolityczny ruch New Age ze swoją ideą zmiany paradygmatu. Ale właśnie 
ze względu na tę pozorną łagodność "wilka w owczej skórze" jest on dziś 
szczególnym wyzwaniem dla chrześcijan i całego Kościoła powszechnego. 

Filip Memches 
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Przypisy: 
(1) mahatma (sanskr. - mądry) - w Indiach tytuł osoby, nadawany ze względu na jej 
mądrość i wzniosłe zasady (m.in. Mahatma Gandhi) 
awatar (sanskr. - zstąpienie) - wcielenie (inkarnacja) bóstwa w kształt doczesny. 
(2) "Konspiracja Wodnika" (ang. "The Aąuarian Conspiracy") - jedna z kultowych 
pozycji New Age, autorstwa Marylin Ferguson, wydana w 1980 r. Tym mianem autorka 
określa ruch Nowej Ery. 
(3) Termin z książki M. Ferguson. 
(4) karma (sanskr.) - w hinduizmie i buddyzmie bilans uczynków, myśli, słów dobrych 
i złych wyznaczający los w kolejnej reinkarnacji. 
(5) Myślicieli tradycjonalistycznych nie należy mylić z tradycjonalistami katolickimi. 
Wśród tych pierwszych warto też wymienić Rene Guenona czy Aleksandra Dugina. 
Łączą ich swoisty elitaryzm i ezoteryzm, poszukiwanie najstarszych tradycji 
inicjacyjnych, wrogość do New Age jako ruchu profanicznego i masowego. 
(6) Nieco więcej szczegółów na ten temat: przegląd prasy zagranicznej w 17. numerze 
"Stańczyka" z 1992 r. 
(7) Przykładem może też być niedawne powołanie stowarzyszenia "Ziemia i Naród", 
frakcji francuskiego Frontu Narodowego (FN), pragnącej "zdemaskować zawłaszczenie 
tożsamości europejskiej przez obcą ludom indoeuropejskim religię judeochrześcijańską". 
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Mamy tu teraz nowego boga. Nazywa się dolar i spogląda 
na nas okiem opatrzności z zielonego banknotu. Po upadku 
komunizmu nastąpiła tu duchowa pustka, a jak wiadomo natura 
nie znosi próżni, więc w tą duchową niszę próbują się wcisnąć 
teraz różnego rodzaju sekty, zbory, ruchy religijne, magowie, 
ezoterycy, psychotronicy i ekstrasensi. Największą siłę 
przebicia mają ci, którzy dysponują największą kasą, czyli 
wielkie sekty z Zachodu. Spotykają się tu z najbardziej 
zdemoralizowaną przez komunizm częścią społeczeństwa, 
czyli łasymi na każdego dolara aparatczykami dawnej 
komunistycznej administracji. Po tych spotkaniach sekty 
otrzymują najczęściej niezłe lokale w centrach miast, czas 
antenowy w radiu lub telewizji oraz możliwość prowadzenia 
działalności bez wtrącania się władz. 

BOHDAN KOROLUK 

"TO JA NAPRAWIĘ BŁĄD CHRYSTUSA" 

U nas w Charkowie dzieją się rzeczy dziwne. Oto przy ulicy Darwina, w 
jednej z restauracji, odbyła się przepiękna uroczystość. Przyjechali korespondenci 
moskiewskiej telewizji Ostankino, deputaci rad narodowych różnego szczebla, 
dyrektorzy największych w okol icy kombinatów, w tym szef kompleksu 
zbrojeniowego, a nawet oficjalny przedstawiciel Cerkwi prawosławnej. Co ich 
przygnało? Otóż powitali oni gościa z Korei Południowej, specjalnego wysłannika 
na Ukrainę przywódcy Kościoła Zjednoczenia Sun Myung Moona - mr. Kwaka. 
Podczas spotkania zapowiedziano otwarcie w Charkowie międzynarodowego 
centrum kulturalno-komercyjnego pod patronatem Moona. 

Kiedy spytałem duchownego, dlaczego przyszedł, wyszeptał mi: "Kwak 
dał 500 dolarów na cerkiew". Potem przedstawił mnie Kwakowi. Rozmowa zeszła 
na temat konieczności sojuszu chrześcijaństwa z konfucjonizmem, walki z 
komunizmem, mistyki, a przede wszystkim pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz 
pieniędzy. 

Mamy tu teraz nowego boga. Nazywa się dolar i spogląda na nas okiem 
opatrzności z zielonego banknotu. Po upadku komunizmu nastąpiła tu duchowa 
pustka, a jak wiadomo natura nie znosi próżni, więc w tą duchową niszę próbują 
się wcisnąć teraz różnego rodzaju sekty, zbory, ruchy religijne, magowie, 
ezoterycy, psychotronicy i ekstrasensi. Największą siłę przebicia mają ci, którzy 
dysponują największą kasą, czyli wielkie sekty z Zachodu. Spotykają się tu z 
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najbardziej zdemoralizowaną przez komunizm częścią społeczeństwa, czyli łasymi 
na każdego dolara aparatczykami dawnej komunistycznej administracji. Po tych 
spotkaniach sekty otrzymują najczęściej niezłe lokale w centrach miast, czas 
antenowy w radiu lub telewizji oraz możliwość prowadzenia działalności bez 
wtrącania się władz. Im sekta bogatsza, tym do wyższego urzędnika może trafić. 
Guru japońskiej "Najwyższej Prawdy" Soko Asahara trafił do Olega Łobowa, 
najbliższego współpracownika Jelcyna. Potem praktycznie cała Rosja stanęła 
przed nim otworem. Równie rozpowszechnione jest też działanie na szczeblu 
lokalnym, gdyż w ten sposób można skuteczniej stworzyć sieć ogólnokrajową. 
Prowincjonalni aparatczykowie biorą mniej pieniędzy, a potrafią być równie 
użyteczni. Oto na przykład w światowym centrum grekokatolicyzmu, czyli we 
Lwowie, pod presją sekt wyrzucono Klub Inteligencji Greckokatolickiej z jego 
w ł a s n e j s iedz iby. Klub ten był w s p ó ł w ł a ś c i c i e l e m d a w n e g o k o ś c i o ł a 
dominikańskiego przerobionego przez komunistów na muzeum ateizmu. Dyrekcja 
muzeum zaczęła urządzać w barokowym wnętrzu świątyni spotkania różnych 
sekt, m.in. moonistów i krisznaitów. Klub zaprotestował przeciwko temu i znalazł 
się na bruku, mimo swoich oficjalnych praw do budynku. 

Jak można się domyślać, u nas w Charkowie sprawy potoczyły się 
wiadomym trybem. Wkrótce po spotkaniu w restauracji przy ulicy Darwina 
okręgowy fundusz miłosierdzia zaprosił ze Stanów Zjednoczonych pierwszych 
kaznodziei Moona. Za wiedzą naszych władz zaczęli oni w swoim "domowym 
kościele" nauczać studentów języka angielskiego, a przy okazji prowadzić zajęcia 
sekcji pod nazwą"0 pokój na całym świecie". Obecnie ujawnili się z altruistycznym 
planem... edukacji ukraińskiej elity narodowej. Chcą założyć specjalną szkołę, 
dokąd "trafiać będą najbardziej utalentowane dzieci na całej Ukrainie". 

Podobnie stało się w jednej z republik Federacji Rosyjskiej - stepowej 
Kałmucji - gdzie moonistom udało się doprowadzić do tego, że w szkołach 
prowadzą oni kurs pt. "Mój świat i ja". To zresztą charakterystyczne dla nich, że 
często działają nie wprost, ale przez różne finansowane przez siebie organizacje, 
takie jak np. Collegiate Association for the Research of Principles, International 
Cultural Foundation czy Professors World Peace Academy. Struktury te, choć 
oficjalnie zajmują się działalnością pokojową, naukową czy charytatywną, w 
rzeczywistości propagują na świecie doktrynę sekty i jej założyciela. 

Kim jest Sun Myung Moon? Urodził się w 1920 r. w chłopskiej rodzinie w 
Korei Północnej. Twierdzi, że w wieku 16 lat ukazał mu się Chrystus, który 
powiedział: "Jesteś tym człowiekiem, którego szukam, właśnie w ciebie może 
wcielić się moja wieczność". Od tej pory Moon jest przekonany, że jego 
powołaniem jest wypełnienie misji Chrystusa, dlatego nazywa siebie drugim, 
prawdziwym Mesjaszem. Jezus - zdaniem Koreańczyka - popełnił błąd umierając 
na krzyżu, gdyż powinien zdobyć władzę, ożenić się i spłodzić bezgrzeszne 
potomstwo. Moon twierdzi, że musi błąd Chrystusa naprawić, aby zbawić ludzkość. 
Zmartwychwstanie uważa za fakt bez znaczenia. Odrzuca zdecydowanie krzyż 
jako symbol klęski, preferuje raczej centrum promieniste, kwadrat i koło. 
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Kiedy założył swój pierwszy" Kościół", został w 1947 r. aresztowany przez 
władze komunistyczne Korei Północnej. Uwolniły go z więzienia podczas wojny 
w 1954 r. wojska południowokoreańskie. Uciekł wówczas na Południe do miasta 
Pusan, gdzie zorganizował swój kolejny "Kościół", lecz wkrótce znów został 
aresztowany, tym razem przez władze Korei Południowej, za obrazę moralności 
publicznej i odmowę służby wojskowej. W 1962 r. jego Ruch pod Wezwaniem 
Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego działał już na 
pięciu kontynentach, tworząc wiele różnych organizacji religijnych, kulturalnych, 
politycznych i ekonomicznych. 

Jak to się stało? Być może świat nigdy nie usłyszałby o Moonie, gdyby nie 
jego przyjaźń z Kim Eng Piłem - szefem wywiadu południowokoreańskiego. Dziś 
wiele tajnych operacji oraz transakcji bronią odbywa się poprzez kanały Moona, 
wypełniającego zlecenia południowokoreańskich służb specjalnych. Głównym 
filarem holdingu Moona jest firma zbrojeniowa "Tong il Group", która nie tylko 
zaopatruje armię Korei Południowej, lecz również eksportuje broń do wielu krajów 
świata, np. do Urugwaju, gdzie w rękach Moona pozostaje jedna z najbardziej 
opiniotwórczych gazet "Ultimas Noticias". 

O powiązaniach sekt i psychotroników z tajnymi służbami można by się 
długo rozwodzić. Znane są związki Kaszpirowskiego z KGB czy chociażby 
działalność założyciela i guru Wielkiego Białego Bractwa, doktora Juri ja 
Kriwonogowa, który zanim przyjął imię Jana Chrzciciela pracował w Instytucie 
Cybernetyki w Kijowie, gdzie uczestniczył m.in. w przeprowadzanych na potrzeby 
wojska tajnych badaniach nad próbami masowej korekty świadomości przy użyciu 
środków psychotronicznych. Chodziło o "przeprogramowanie" człowieka na 
doskonałego żołnierza, który wypełni każdy rozkaz bez wahań i skrupułów. Wiele 
badań w tajnych laboratoriach prowadzi się w celu wyprodukowania broni 
psychotronicznej, zdolnej zawładnąć i kontrolować ludzki umysł. Poza tym sekty 
ze swoją siecią nieformalnych kontaktów i bezgranicznym posłuszeństwem 
członków mogą być idealnym instrumentem w rękach służb specjalnych. 

Miałem okazję spotykać się z członkami Białego Bractwa już po ujęciu ich 
przywódców w Kijowie. Byli to młodzi, 18-, 20-letni ludzie, którzy zachowywali się 
jak zombie. Nie reagowali zupełnie na próby rozmowy, odpowiadali jakby obok 
pytań, powtarzając wciąż te same zakodowane w nich formułki, tak jak stary 
patefon, który się zatnie i powtarza bez końca ten sam fragment. Gotowi byli 
spełnić automatycznie każde życzenie swojego guru. 

Podobne "pranie mózgu" przechodzą też ludzie w sekcie Moona. Wabieni 
na początku kursami językowymi, seminariami na temat pokoju lub ćwiczeniami 
nad mentalnością, z czasem wciągani są w orbitę wpływów sekty, by w końcu 
przyjąć jej doktrynę, która sprowadza się do porzucenia dotychczasowego 
sposobu życia oraz całkowitego podporządkowania się Moonowi. On sam 
zatrudnia ich w swoich przedsiębiorstwach (uchodzi za jednego z najbogatszych 
ludzi na świecie), a oni oddają poważną część swoich zarobków na rozwój jego 
ruchu. Wierzą, że "nowa era" zapoczątkowana została w 1960 r., kiedy to Moon 
w sześć lat po porzuceniu swojej ówczesnej żony z trojgiem dzieci, poślubił 18-
letnią Han Hak-Ja, nazywając ją "matką ludzi". Razem z synem utworzyli 
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"doskonałą rodzinę". Od tamtego czasu Moon sam kojarzy pary małżeńskie między 
członkami i członkiniami swojej sekty. Zawierają oni jeden wielki zbiorowy ślub. 
Podczas ostatniej takiej uroczystości na stadionie w Seulu stan cywilny zmieniło 
70 tysięcy moonistów. 

Moon deklaruje się jako zawzięty antykomunista. W 1966 r. w Japonii 
założył Światową LigęAntykomunistyczną, a następnie związek "Zwycięstwo nad 
komunizmem". Wiadomo, że wspierał w wyborach prezydenckich republikanów: 
Nixona, Reagana i Busha, a podczas afery Watergate zaangażował się w obronę 
Nixona. Kontroluje również czołowy dziennik prawicowy "Washington Times" oraz 
"New York Tribune". Jego przypadek pokazuje, że nie ma prostego przełożenia 
między prawicowością a chrześcijaństwem. 

Bohdan Koroluk 
tłum.: Hryć Hirnyj 
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W 1994 roku w ramach projektu "Wyspa" podczas 
Międzynarodowych Warsztatów Multimedialnych w Gdańsku, 
Rumas zrealizował instalację na głównym deptaku miasta, 
która w ciągu kilkudziesięciu minut została zniszczona przez 
przechodniów. Instalacja przedstawiała wielkie "Termofory" z 
przezroczystego plastiku wypełnione wodą, a wewnątrz nich 
figurki Matki Bożej i Jezusa. Rumas, oburzony, że doszło do 
zniszczenia "dzieła sztuki", tłumaczy się, że takie figurki można 
kupić w każdym sklepie z dewocjonaliami. Używając w swojej 
sztuce symboli najwyższego sacrum, jakim jest Bóg, Rumas 
przewrotnie zmienia się w obrońcę religii. Jego zdaniem to 
tłum, który niszczy dzieło sztuki, bluźni przywiązując zbyt 
wielką wagę do gipsowych figurek, świętych obrazków czy 
komunikantów. 

NATALIA BUDZYŃSKA 

ZIMNA WOJNA "SZTUKI" ZE SPOŁECZEŃSTWEM 

"Sztuka współczesna wzbudza grozę nie tylko w przeciętnym zjadaczu 
chleba, których mamy bodaj najwięcej w Europie, lecz także i przede wszystkim 
w elicie". Takie stwierdzenie napotykamy we wstępie do jednego z numerów 
"Magazynu Sztuki". Od razu musimy zadać sobie pytanie: o jakiej "sztuce 
współczesnej" jest tu mowa? Określenie to może być mylące. Nie chodzi bowiem 
o czas stworzenia dzieła. Jerzy Nowosielski jest niewątpliwie artystą tworzącym 
współcześnie, lecz jego sztuka na szczęście "współczesna" nie jest. 

Zapewne grozy w przeciętnych zjadaczach chleba, jak też wśród elity nie 
budzi Opałka ze swoimi liczbami, Abakanowicz i jej "Abakany" czy Christo i jego 
efektowne opakowania. Niewinne okazują się też wszelkiego typu "instalacje" 
wraz z całą cybersztuką interaktywnych mediów. Zresztą te tematy "Magazyn 
Sztuki" podejmuje jakby na marginesie swoich zainteresowań. 

O co więc chodzi? "Magazyn nie jest rzecznikiem sekty nawołującej do 
pokoju i pojednania, niemniej uważamy, iż stan zimnej wojny pomiędzy sztuką a 
społeczeństwem musi być racjonalizowany, a więc uświadomiony i opisany. Temu 
celowi służy Magazyn". 

Wierne tej deklaracji pismo staje więc na pierwszej linii frontu w owej 
"zimnej wojnie pomiędzy sztuką a społeczeństwem", ale nie po to, aby walczyć, 
tylko po to, by mediować. Mediować to znaczy przekonywać społeczeństwo do 
"sztuki współczesnej", budzącej (jak pamiętamy) grozę nie tylko w przeciętnym 
zjadaczu chleba, ale i w elitach. 
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"Intelektualista polski rodzi się i umiera wśród obrazów zawieszonych na 
ścianach jeszcze przez swoich przodków. Jeśli ma szczęście. Większość bowiem 
spogląda na kopie". Nie mogę podzielić tego żalu redaktorów "Magazynu Sztuki", 
gdyż wolę spoglądać na swoją kopię obrazu Paula Klee'go niż musieć codziennie 
patrzeć na fotografie Artura Żmijewskiego, Konrada Kuzyszyna czy Katarzyny 
Kozyry. Obraz Klee'go (trzymając się powyższego przykładu) przemawia do mnie 
sam przez siebie. Nie muszę czytać żadnych didaskaliów do niego, by go 
zrozumieć. Prace tamtych nie istnieją samodzielnie, potrzebują dopowiedzenia, 
teoretyzującego wsparcia. 

Według krytyków pisujących w "Magazynie Sztuki" n ieakceptacja 
współczesnej sztuki wynika z jej nieznajomości. Ze mnąjest dokładnie odwrotnie: 
im lepiej poznaję sztukę współczesną, tym bardziej jej nie akceptuję. 

K o b i e t a i d e a l n a 

"Jestem artystką multimedialną wielodyscyplinarną i/lub międzydyscyplinarną", 
mówi o sobie artystka francuska o pseudonimie Orlan. I dalej: "zawsze uważałam 
swoje kobiece ciało, moje ciało kobiety-artystki, za najlepszy materiał (tworzywo) 
dla stworzenia dzieła. Pierwsze prace zrobiłam jednak z prześcieradeł mojej 
wyprawy. Zaznaczyłam na nich kiepskim haftem ślady spermy, mierzyłam nimi 
ulice i instytucje". 

Dalszą jej drogę artystyczną można opisać w dużym skrócie: od 
happeningu, w którym pokazywała pod dużą lupąswe narządy płciowe w okresie 
menstruacji, aż po pracę pt. "Reinkarnacja Św. Orlan, gdzie przybierała postaci z 
obrazów Madonn, dziewic i świętych. 

W 1990 roku, gdy miała 43 lata, postanowiła - jak to sama określa -
całkowicie poświęcić swe ciało sztuce. Zdecydowała poddać się szeregowi 
plastycznych operacji, które miały zmienić jej twarz i ciało. "Pomyślałam, że czas 
już zacząć działać bardziej zdecydowanie - przeistoczyć się w kobietę idealną, 
na wzór tych, które widniały na płótnach starych mistrzów". Orlan zestawiła 
komputerowo w jedną całość pięć wizerunków: Wenus Botticellego, Europę 
Gustawa Moreau, Psyche Gerarda, Dianę ze szkoły Fontainebleau i Mona Lisę 
Leonarda. Uzyskany w ten sposób portret stał się projektem jej nowej twarzy. 

Zaplanowała wraz z chirurgami plastycznymi cykl operacji, w czasie których 
odbywa się swoisty performance. Ponieważ zdecydowała się na znieczulenie 
zewnątrzoponowe, zachowuje całkowitą świadomość, a więc podczas operacji 
może do pewnego stopnia wykazywać aktywność. Czyta więc na głos teksty 
literackie lub filozoficzne, nawet wtedy, gdy chirurg operuje jej twarz. Sala 
operacyjna zostaje zamieniona w salę karnawałową poprzez wybrane przez nią 
rekwizyty. Osoby obecne przy operacji (pielęgniarki, lekarze) ubrane są w stroje 
haute couture znanych projektantów mody (np. podczas pierwszej operacji Orlan 
i reszta byli ubrani w kreacje Paco Rabanne). Co najważniejsze, każdy zabieg na 
twarzy Orlan rejestruje kamera wideo, każdą operację dokumentują zdjęcia. Orlan 
fotografuje się też po operacji w regularnych odstępach czasu, abyśmy mogli 
zobaczyć, jak zmienia się jej twarz w miarę gojenia ran. Na początku 
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współpracowała z chirurgami francuskimi, doszła jednak do wniosku, że chcieli 
jązbytnio "upiększyć" (jako mężczyźni), wybrała więc sobie do współpracy chirurga 
kobietę - feministkę z Nowego Jorku. 

Ostatnia operacja, pod którą grunt został już przygotowany (wszczepione 
silikonowe implanty) będzie dość drastyczna: Orlan otrzyma nowy, wielki nos, 
który ma wychodzić z jej czoła na wzór rzeźb Majów. "Radykalizm projektu musi 
wywołać szok - stwierdza Orlan. - Dlatego moim aktualnym celem jest oswojenie 
publiczności z moją działalnością poprzez prelekcje, pokazy filmów i wystawy 
fotografii, poprzez dyskusje z możliwie najszerszą publicznością." Siódma 
operacja, która odbyła się 21 listopada 1993 roku, była transmitowana na żywo 
przez satelitę do wielu galerii sztuki na całym świecie (m.in. do Galerii Sandry 
Gering w Nowym Jorku, Centrum Georges Pompidou w Paryżu czy Centrum 
MacLuhana w Toronto), a widzowie mogli zadawać operowanej Orlan pytania. 

Zapewne inną próbą oswojenia publiczności jest wystawianie w galeriach 
buteleczek z własną krwią i kawałkami swojej skóry czy też resztkami opatrunków. 
Artystka nazywa to swoimi relikwiarzami ("przeciwwłamaniowa szyba o grubości 
12 cm i wymiarach 90x100, w której zatopiony jest pośrodku kulisty pojemnik 
zawierający ok. 20 gramów mojego ciała zanurzonego w płynie konserwującym"). 

Ze sprzedaży tych "dzieł sztuki" może finansować następne operacje. O 
swych relikwiarzach mówi: "Będę je tworzyć, dopóki nie zabraknie mi ciała". Po 
ostatniej operacji agencja reklamowa ma zmienićjej pseudonim artystyczny oraz 
nadać nowe imię i nazwisko, zaś Orlan zwróci się do prokuratora generalnego z 
prośbą o prawne zarejestrowanie nowej tożsamości. "Wszystko to będzie częścią 
mojej pracy, łącznie z ewentualnym procesem sądowym." 

Po śmierci ciało Orlan ma zostać zmumifikowane i wystawione w muzeum. 
Póki to nie nastąpi, w "Magazynie Sztuki" (nr 9) możemy obejrzeć fotografie 

z siódmej operacji Orlan, jej twarz przed operacją porysowaną flamastrem z 
"planem" cięć, a także zdjęcia po operacji - twarz napuchniętą i posiniaczoną. 
Prawdę mówiąc, nie są to zdjęcia, które ogląda się z przyjemnością. W swoim 
komentarzu, który stanowi integralną część jej pracy, Orlan pisze: "Przepraszam, 
że muszę wam sprawić cierpienie, ale wiedzcie, że ja nie cierpię. Chyba, że tak 
jak wy oglądam te obrazy." Wypada wspomnieć, że z każdą operacją zwiększa 
się ryzyko utraty zdrowia (np. zagraża paraliż w wypadku źle przeprowadzonego 
znieczulenia), a nawet życia. To jednak nie jest w stanie zatrzymać Orlan - oddała 
przecież swoje ciało sztuce. 

"Moja praca zwraca się przeciwko temu, co wrodzone, przeciwko temu, 
co nieubłagane i zaprogramowane, przeciwko naturze i DNA, wreszcie przeciwko 
Bogu... Moja praca jest bluźniercza." 

A m b i t n a v a g i n a 

Alicja Żebrowska, która posługuje się filmem wideo i fotografią, głównym 
tematem swej sztuki uczyniła seks, a właściwie nie tyle seks, co narządy rodne 
kobiety. Jedna z jej prac zatytułowana "Grzech pierworodny", oprócz dziewczyny 
zjadającej jabłka, pokazuje sceny przedstawiające stosunek płciowy, przy czym 
obraz ogranicza się do penisa ("żywego" lub sztucznego) i krocza kobiety. W 
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części audio słychać odgłosy aktu seksualnego, które zlewają się z odgłosami 
gryzienia jabłka. Dla Żebrowskiej problemem jest seks i to, że w kulturze 
zachodniej stanowi on tabu. Głównym oskarżonym jest oczywiście... Bóg. 

W drugiej wersji "Grzechu pierworodnego" Żebrowska w początkowych 
scenach rekonstruuje swoje pierwsze doświadczenie erotyczne, jakie miała z 
koleżanką. Towarzyszyło jej poczucie winy i wstyd przed wszystkowidzącym 
Bogiem. Oko Boga w tym filmie przedstawia guzik - jako źrenica oraz wargi 
sromowe - jako powieka. Żebrowska jako dojrzała kobieta wreszcie nie musi się 
wstydzić, gdyż zakwestionowała wszystkowidzące oko Boga (guzik nie widzi). 

Dalsze sceny filmu pokazują wnętrze pochwy przy rozchylonych (a raczej 
rozkraczonych) udach, rejestrację doznawania przyjemności seksualnej przy 
użyciu sztucznego penisa, seksu analnego i onanizmu. Ostatnie sekwencje: do 
pochwy wprowadzana zostaje borowina, która następnie wypływa z niej, tak jak 
wody płodowe przed porodem. Dalej ręka ubrana w gumową rękawicę do prac 
domowych zasłania krocze, a gdy po chwili je odsłania, widzimy poród: z pochwy 
wystaje głowa lalki Barbie. 

W "Magazynie Sztuki" czytamy taki oto komentarz do sztuki Alicji 
Żebrowskiej: "Vagina nie chce być traktowana jako wewnętrzny penis, jako 
reprodukcja męskiego organu płciowego schowana we wnętrzu kobiecego ciała, 
nie chce godzić się na jej niesamodzielną pozycję, która wyraża się w biernym 
przyjmowaniu aktywnej spermy i funkcji rozpłodowej". 

O b r o ń c a s a c r u m i t ł u m b l u ź n i e r c ó w 

Problemem innego polskiego artysty, Roberta Rumasa, jest także seks. 
Jak sam mówi, nadal obawia się "pewnych rzeczy związanych z seksem", a 
"przekraczanie barier i granic jest jednocześnie ciągłą walką z samym sobą, tzn. 
z normami, które przyjąłem w dzieciństwie". Rumas został wychowany w katolickiej 
rodzinie, w której nie mówiło się o seksie, a rodzice zakrywali mu oczy podczas 
scen erotycznych w telewizji. Według Rumasa religia potępia "młodzieńczą 
potrzebę zgłębiania tajemnic życia", czyli sprawia, że człowiek czuje się winny 
swoich erotycznych myśli i czynów. Jest to wina religii, która sama w sobie jest 
przesiąknięta erotyzmem. Niewidocznym erotyzmem, bo zagłuszonym przez 
oficjalną retorykę. 

"Moja sztuka jest - uważa Rumas - wyrazem tęsknoty do religii jako czegoś 
ciepłego, przyjaznego człowiekowi również w sferze seksu". Figurki Madonny 
zanurzone w akwariach czy komunikanty zamknięte w słoikach - to dla Rumasa 
symbole pustej religii, jaką jest chrześcijaństwo w postaci Kościoła katolickiego. 
Twierdzi, że jedyny kontakt między człowiekiem a religią ogranicza się do kontaktu 
"wizualnego", a więc powierzchownego, pozbawionego sacrum. "Uważam, że 
Kościół powinien rozdawać Komunię przez ekran telewizora". 

W 1994 roku w ramach projektu "Wyspa" podczas Międzynarodowych 
Warsztatów Multimedialnych w Gdańsku, Rumas zrealizował instalację na 
głównym deptaku miasta, która w ciągu kilkudziesięciu minut została zniszczona 
przez przechodniów. Instalacja przedstawiała wielkie "Termofory" z przezroczystego 
plastiku wypełnione wodą, a wewnątrz nich figurki Matki Bożej i Jezusa. Rumas, 
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oburzony, że doszło do zniszczenia "dzieła sztuki", tłumaczy się, że takie figurki 
można kupić w każdym sklepie z dewocjonaliami. Używając w swojej sztuce 
symboli najwyższego sacrum, jakim jest Bóg, Rumas przewrotnie zmienia się w 
obrońcę religii. Jego zdaniem to t łum, który niszczy dzieło sztuki, bluźni 
przywiązując zbyt wielką wagę do gipsowych figurek, świętych obrazków czy 
komunikantów. Oto fragment wywiadu z Robertem Rumasem: 
" - Czyli do komunii też nie chodzisz? 
- Nie, kupuję komunikanty. 
- Ano właśnie! Co z nimi robisz? Jesz je? 
- Jak przychodzą goście, to ja ich wtedy częstuję komunikantami." 

W "Magazynie Sztuki" można znaleźć następujący komentarz do wydarzeń 
w Gdańsku: "Tłum, który ostatnio zniszczył "Termofory" Rumasa, nie rozumował 
trzeźwo, lecz pod wpływem religijnego fanatyzmu, zapominając, że niszcząc prace 
artysty i odzyskując "profanowane" przez niego przedmioty religijnego kultu, tym 
samym zakwestionował podstawy swojej wiary. Fanatyzm religijny jako anomalia 
dyskursu religijnego zapomina o prawach, które wiara ustanawia. Zaślepiony 
tłum, widząc leżące na ulicy znane mu przedmioty, sam wcielił się w rolę kapłana 
tak dalece, (...) że zakupione przez Rumasa dewocjonal ia bezprawnie 
sakralizował, tworząc pozorne alibi dla swej agresji wobec dzieła sztuki. Tak oto, 
fanatyczny stosunek do mistycznego ciała, który bałwochwalczo redukuje je do 
dającej się łatwo naśladować i profanować materialnej powłoki, sam zamienia 
się w bluźnierstwo. W skrócie można powiedzieć tak: nie jest profanacją ani 
bluźnierstwem fakt, że Rumas wystawia jako dzieło sztuki komunikanty i hostie 
zawekowane w słoikach, tylko fakt, że może się to komuś nie podobać. Trudno 
też nie oczekiwać takiej reakcji od przypadkowej publiczności - przechodniów, 
jeśli rozumie się wagę symbolu". 

M i s t y k m o c z u 

"Magazyn Sztuki" obrońcą "prawdziwego katolicyzmu" mianuje też 
Amerykanina Andreasa Serrano, autora słynnego - bo wywołującego skandal -
dzieła pt. "Piss Christ". 

Na pracę tę "trzeba patrzeć jak na 'Żółtego Chrystusa' Gauguina" - pisze 
krytyk "Magazynu Sztuki". - "Ja odnoszę wrażenie, że zanurzenie krucyfiksu w 
moczu było dla Serrano przede wszystkim zabiegiem malarskim, on dzięki temu 
osiągnął niezwykłe wartości światła i koloru. W rezultacie ta praca ma jakiś 
nadzwyczajny, mistyczny wymiar". 

Prawdę mówiąc dostrzegam tu nie tyle wymiar mistyczny, co raczej 
lucyferyczny. Serrano, który pod pozorem obrony chrześcijaństwa przed instytucją 
Kościoła, profanuje święte symbole i dorabia do tego teorie estetyczne, trafił 
niedawno do kultury masowej. Zespół rockowy Metallica na okładce swojej 
najnowszej płyty umieścił fotografię autorstwa Serrano przedstawiającą spermę 
zmieszaną z krwią. 
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P i ę t n u j ą c c e n z u r ę 

Wśród krytyków piszących w "Magazynie Sztuki" najbardziej w swej 
dosadności wybija się Małgorzata Lisiewicz, która oskarża polski system edukacji 
i krytykę artystyczną o to, że polskie społeczeństwo nie rozumie sztuki 
współczesnej. 

Ganiąc organizatorów wystawy Serrano w Centrum Sztuki Współczesnej 
za to, że usunęli dzieło "Piss Christ", Lisiewicz pisze: "Potrzeba takiej cenzury 
dowodzi, że sztuka także w polskim ujęciu nie jest zjawiskiem autonomicznym, 
że przenikająją konstelacje sił o pozaartystycznym rodowodzie". No cóż, trudno 
też podejrzewać Serrano, by umieszczając krucyfiks w moczu miał zamiary czysto 
artystyczne . Krucyfiks jest przede wszystkim symbolem religii chrześcijańskiej i 
jako taki znak jest odbierany przez każdego, kto z kulturą europejską miał 
kiedykolwiek do czynienia. Nie zanurzono go też w cieczy neutralnej. Jednak 
Małgorzata Lisiewicz twierdzi, że poprzez to dzieło widz "obnaża neurotyczne 
miejsca społecznej świadomości". Pisze ona: "to publiczność i jej kulturowe 
obciążenia decydująo tym, że prace artystów nie gwarantują spokojnej muzealnej 
atmosfery". 

Małgorzata Lisiewicz w uprawianej przez siebie krytyce artystycznej 
wyjaśnia całą sztukę światową w kategoriach takich jak np. "hegemonia białego 
mężczyzny". W krótkim eseju o sztuce Orlan można znaleźć całą masę określeń 
typu: "maskulinistyczne kanony formalne", "maskulinistyczna, patriarchalna 
norma, która ubezwłasnowolnia kobietę", "ustalony porządek oparty na dominacji 
mężczyzny nad kobietą", "narzędzie męskiej dominacji", "normatywna opresja 
zasad ustanowionych przez mężczyznę", "męskie kanony piękna". 

K u l t u r a z n a c z e ń 

Sztuka dzisiejsza ma być "społecznie ważna" (Małgorzata Lisiewicz). Orlan, 
Żebrowska, Rumas, Serrano walczą z Panem Bogiem lub z katolicyzmem. 
Przypominam sobie, że był już taki prąd kulturowy, w którym sztuka też miała 
być "społecznie ważna", i który też walczył z religią. Nazywał się socrealizm. 

"Sztuka przestała dekorować, w opinii powszechnej być symbolem piękna 
i dostatku bądź niezrozumiałej pustki" (Paweł Leszkowicz). Katarzyna Kozyra 
uśmierca i wypycha zwierzęta po to, by pokazać jak bardzo jesteśmy obłudni, 
skoro zgadzamy się na zabijanie zwierząt w celach konsumpcyjnych. "Przedmiot 
sztuki - dzieła - to twory wątpliwe. Znacznie bardziej niż one interesujący jest 
sposób myślenia artystów. (...) Żyjemy w kulturze znaczeń. Nad strukturą dzieła 
unosi się jego znaczenie" (Artur Żmijewski). 

Można się upierać, że czyjaś sztuka jest estetyczna, albo że mówi coś 
bardzo ważnego o społeczeństwie. Sztuka posiada jednak przede wszystkim 
walor duchowy, przekazuje coś tak trudno uchwytnego, że dającego się wyrazić 
tylko w języku sztuki. Artysta nie jest jedynie socjologiem, który mówi o instytucji 
religii, albo psychoanalitykiem, który opowiada o swoich problemach z seksem. 
W prawdziwym dziele sztuki, które jest tworem duchowym, artysta przekazuje 
odbiorcy coś, czego w racjonalnym dyskursie nie da się ująć, a co w innym języku 
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moglibyśmy nazwać cząstką duszy. Ta cząstka właśnie, w której wyraża się 
geniusz artysty, nieuchwytna w sensie materialnym, może nawet silniej 
oddziaływać na odbiorcę niż cała warstwa społeczna tworu. 

Pod tym względem propozycje Serrano, Orlan, Rumasa, Kozyry czy 
Żebrowskiej nie zasługują nawet na to, by obdarzyć je mianem sztuki. Prawdziwa 
sztuka nie potrzebuje usprawiedliwienia. Istnieje obiektywnie. Usprawiedliwia się 
sama przez siebie. Tymczasem propozycje wyżej wymienionych "artystów 
współczesnych" nigdy nie byłyby jako dzieła sztuki odebrane, gdyby nie mozolny 
wysiłek interpretacyjny samych autorów oraz ich krytyków, którzy do każdej 
fotografii czy instalacji dorabiają najróżniejsze teorie społeczne, psychologiczne 
czy estetyczne. Ta "sztuka" potrzebuje usprawiedliwienia. 

W ten sposób jednak usprawiedliwić można wszystko, a więc wszystko 
może być sztuką, jeśli tylko subiektywnie się za tym opowiemy. Jeśli zaś wszystko 
jest sztuką, to tak naprawdę nie jest nią nic - wówczas sztuka po prostu nie 
istnieje. Takie podejście nieuchronnie podważa samą istotowość sztuki. 

Obiektywność sztuki - to, że może istnieć bez dopowiedzeń i komentarzy 
- odwołuje się do tego samego czynnika, zarówno u artysty, jak i odbiorcy. Pierwszy 
wkłada w dzieło swojąduszę; drugi obcując z dziełem odczuwa poruszenia duszy. 
Nieprzypadkowo klasyczna definicja sztuki podkreślała jej związek z pięknem. 
Tym samym pięknem, które wraz z dobrem i prawdą, tworzy nieśmiertelną triadę, 
ku jakiej skłania się każda dusza, jeśli nie jest chora i poraniona. 

"Sztuka współczesna" często deklaruje się jako przeciwniczka "sztuki 
klasycznej". Dla tej ostatniej kanon wyznaczały - choć zdarzały się oczywiście 
odejścia od kanonu, stanowił on jednak horyzont kulturowy - Piękno, Prawda i 
Dobro. Współcześni krytycy podważają w ogóle sensowność mówienia o pięknie, 
prawdzie czy dobru, relatywizując te pojęcia. Natura nie znosi jednak próżni. 
Gdzie nie ma piękna, wciska się brzydota; gdzie nie ma prawdy, króluje kłamstwo; 
a brak dobra - o czym wiedział już św. Augustyn - to zło. 

Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem fakt, że dla Serrano, Orlan, 
Rumasa czy Żebrowskiej, tych wszystkich "artystów", którzy w imię sztuki 
uśmiercają sztukę, wrogiem numer jeden jest Pan Bóg, uważany przecież za 
źródło Piękna, Dobra i Prawdy. 

Natalia Budzyńska 

Kwartalnik "Magazyn Sztuki" nr 5, 6/7, 9. 
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Joe Coleman, amerykański malarz prymitywista, nazywany przez Adama Parfrey'a 
"najczystszym rodzajem grzesznika", zafascynowany seryjnymi mordercami, m.in. Charlesem 
Masonem, Richardem Speckiem iAlbertem Fishem. Fascynacjajest wzajemna: Charles Mason 
- przywódca sekty, która w 1969 r. zamordowała w will i Romana Polańskiego 9 osób, w tym 
żonę reżysera, Sharon Tate - powiedział o Colemanie: "Jego sztuka jest czymś więcej... 
Chwalebne! Chwalebne! Chwalebne! On jest jaskiniowcem na statku kosmicznym". Obrazy 
Colemana publikujemy na stronach: 95, 139, 195, 271, 312. 
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Właściwą formą religijności symbolistów staje się 
ezoteryzm. Pierwsi abstrakcjoniści: Mondrian, Kandinsky, 
Malewicz, znają doktryny ezoteryczne końca wieku i pozostają 
pod ich wpływem. Uczyniłem niebagatelny wysiłek zapoznania 
się z całą ciężkawą literaturą ezoteryczną, aby zrozumieć 
wspólne elementy doktryn Steinera, Madame Blavatsky, 
Edouarda Schure, Peladana, Uspienskiego i innych. Istnieje 
rzeczywiście pewna wspólnota doktryny, będącej rodzajem 
zwulgaryzowanego gnostycyzmu, dającego się porównać z 
gnozą hermetyczną późnego antyku, do której zresztą cała ta 
tradycja chętnie się odwołuje. 

ALAIN BESANCON 

ZAKAZANY WIZERUNEK - HISTORIA 
PRZEDSTAWIANIA SACRUM 

Postawiłem sobie za cel przypomnienie historii przedstawień sacrum. 
Ograniczyłem się do obszaru cywilizacji europejskiej. Nie zagłębiałem się w 
historię plastycznych aspektów przedstawienia boskości, mieszczącą się w 
zakresie zainteresowań historii sztuki. Chciałem ograniczyć się do przedstawienia 
historii doktryn i idei, które miały wpływ na sposób przedstawiania sacrum, a 
dokładniej, pozwalały lub zakazywały to czynić. Ową historię przedstawiłem w 
następujący sposób. 

G r e c k a e p o k a n i e w i n n o ś c i 

Rozpoczynamy naszą historię od epoki niewinności. Grecja, podobnie jak 
wcześniej Egipt czy Mezopotamia, ofiaruje swoim bogom postać. Jednak w tym 
samym czasie, gdy rozwija się i osiąga doskonałość grecka sztuka religijna, 
inny, tak samo religijny nurt hellenizmu - filozofia, podejmuje refleksję nad ową 
tradycją, definiuje swoją akceptację lub swoją krytykę wobec powszechnego 
rozumienia boskości i ogólnie przyjętych form jej przedstawiania. W ten sposób 
rozpoczyna się, w filozofii, cykl krytyki, która następnie zostanie nazwana 
"ikonoklazmem". Presokratycy formułują koncepcję boskości, która nie daje się 
w pełni uzgodnić z tradycją mitologiczną, nawet po jej zreformowaniu przez 
Homera. Platon podejmuje ten temat z taką powagą i głębią, że echa jego 
koncepcji są dostrzegalne jeszcze dzisiaj. Potomni wydobędąz jego dzieła dwa 
przeciwstawne postulaty (oba właściwe ludzkiej naturze): że powinniśmy kierować 
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nasze zmysły w stronę boskości, gdyż jedynie ona jest warta naszej uwagi i 
kontemplacji; oraz że przedstawianie boskości jest próżnym wysiłkiem, o ile nie 
bluźnierstwem. 

Tak wyraziste i mocne stanowisko mogłoby doprowadzić do praktycznego 
ikonoklazmu, mogłoby zaowocować wezwaniami do niszczenia wizerunków 
sacrum. Tak się jednak nie stało. Filozofia, jako dziedzina elitarna, nie oddziaływała 
wystarczająco silnie na życie polis. Greccy artyści nadal mnożyli wizerunki bóstw 
- nawet jeśli pierwotny zapał, który doprowadził do rozwoju sztuki greckiej wZłotym 
Wieku, wydawał się stygnąć. Zresztą sama filozofia nie była zgodna w swoim 
stosunku do przedstawiania bóstw. Arystoteles wprowadza pracę artysty w 
kontekst kosmiczny, nadając jej pewną boską godność. Tradycja stoicka, dbająca 
0 to, by nie zrywać kontaktu z siłami duchowymi polis, akceptuje moralną 
interpretację wyobrażeń bóstw, w takim stopniu, aby nie lokować się w opozycji 
do religijności obywatelskiej i jej wyrazów artystycznych. Duchowość pomieszana 
z magią i nie tak odległa od ludowych interpretacji zwulgaryzowanego platonizmu, 
osiąga kompromis z ideą materialnego przedstawiania boskości. 

Wreszcie kult cesarski narzuca, wychodząc od idei żyjącego upostaciowania 
boskości - w osobie imperatora, powszechnie obowiązujący model artystyczny 
w granicach całego ówczesnego cywilizowanego świata. 

Filozofia i religia zostały doprowadzone do ołtarza, na którym wznosi się 
obraz politycznego bóstwa nadającego sens idei imperialnej. 

S t a r y T e s t a m e n t 

W tym momencie trzeba przenieść się w inny obszar starożytności, do 
Izraela. W Starym Testamencie rozwijane są dwie, do pewnego stopnia 
kontrastujące ze sobą, idee: kompletny zakaz przedstawień Boga i natury, oraz 
akceptacja faktu, że istnieją wyobrażenia Boga. Analizowałem pod tym kątem 
najważniejsze teksty biblijne, a także starałem się zestawić ich interpretację 
żydowską i muzułmańską. Jeśli nawet obie zgadzają się w swoim odrzuceniu 
wizerunków Boga, powody owego odrzucenia wydają mi się odmienne w islamie 
1 judaizmie. W jednym przypadku jest to świadomość nieprzekraczalnego dystansu 
pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a w drugim - doznanie niezwykłej bliskości Boga, 
z którego wynika przekonanie, że nie istnieje żadne przedstawienie godne tego 
obiektu. 

Świat hellenistyczny i judaizm spotykają się w wyniku rzymskiego podboju 
Izraela, a następnie poprzez wydarzenie mesjanistyczne, którego konsekwencje 
ogarną całe imperium. Wydarzenie to dziedziczy tezy bibli jne, dotyczące 
niewidzialności natury boskiej, ale zawiera również wyraźną tezę, że człowiek 
został stworzony na podobieństwo Boga. I to właśnie stwierdzenie staje się w 
chrześcijaństwie twierdzeniem centralnym, ponieważ Chrystus, który jest Bogiem, 
jest jednocześnie widzialnym człowiekiem i deklaruje: "Ten, który mnie widział, 
widział Ojca." 
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Podstawowe punkty odniesienia dla przyszłej teorii przedstawiania Boga 
pojawią się w greckim słownictwie pierwszych przekładów Pisma Świętego, w 
zhellenizowanym judaizmie ostatnich ksiąg biblijnych, w Ewangelii świętego Jana 
i w Listach świętego Pawła. Właśnie w oparciu o te teksty zacznie się kształtować 
teologia boskiego wizerunku. 

Mówię o teologii, bowiem nie mamy jeszcze do czynienia ze sztuką 
chrześcijańską, z jakąś gotową koncepcją artystyczną. Jednak niezależnie od 
wszelkich przyszłych poszukiwań artystycznych, Ojcowie Kościoła wyznaczają 
warunki i argumenty dotyczące możliwości lub niemożliwości przedstawiania 
Boga, tworzenia materialnych dzieł, w których ów wizerunek będzie się 
materializował, lub choćby wpływu, jaki ów wizerunek może mieć na duszę 
pogrążoną w kontemplacji (...) Nie wszystkie rozstrzygnięcia Ojców Kościoła są 
ze sobą zgodne. Jedne dostarczają argumentów na rzecz przyszłego ikonoklazmu, 
inne tworzą podstawy nie tylko przyszłej ikonofilii, ale także całej metafizyki sztuki 
sakralnej i świeckiej. 

S z t u k a c h r z e ś c i j a ń s k a 

Niezależnie od spekulacji teoretycznych, sztuka chrześcijańska rozwija 
się bardzo powoli. Po wyjściu z fazy graffiti, zostaje natychmiast naznaczona 
konsekwencjami konstantyniańskiego nawrócenia. Rozwija się we wzajemnym 
związku z ideą wizerunku cesarskiego. Konstantyn przystał na odrzucenie 
wszystkich wizerunków pogańskich, za wyjątkiem jednego, wizerunku cesarza. 
Zostanie on dostosowany do wymagań religijnych, które uczynią go jeszcze 
bardziej wyniosłym. 

Ale sztuka chrześcijańska korzysta także z własnych źródeł religijnych; 
takich jak mistyka "otwartych niebios" oraz bardzo silne akcentowanie "osoby", 
nieredukowalnego indywiduum. Ten ostatni element pozwoli zasilić nową energią 
i nadać nowy sens rzymskiemu portretowi. Portrety trumienne z Fajum staną się 
punktem odniesienia dla bardzo zmysłowej i zindywidualizowanej ikony, która 
nie przetrwa pierwszego kryzysu ikonoklastycznego. 

W swojej pracy staram się przedstawić spory teologiczne, które stały się 
źródłem owego pierwszego kryzysu ikonoklastycznego, podczas którego wizerunki 
bóstwa były realnie niszczone. Przedstawiam argumenty ikonoklastów, 
szczególnie te, rozwinięte przez Konstantyna Kopronima, tak poważne i tak 
wypracowane, że dopiero praca dwóch pokoleń teologów zdołała przedstawić 
teologiczne kontrargumenty pozwalające zatryumfować ikonofilii. Stawiam zresztą 
tezę, że ów tryumf okazał się wątpliwy. Opierał się na niestabilnym kompromisie 
pomiędzy ikonoklazmem i ikonolatrią. Teologiczne rozwiązanie problemu, w 
oparciu o ponowne podkreślenie Wcielenia Chrystusa, nie potrafiło stworzyć silnej 
gwarancji, że tworzone przez ludzi wizerunki rzeczywiście wyrażają i realizują 
ową ambicję wcielenia się Boga w człowieka. Argumenty ikonoklastów opierały 
się z jednej strony na zakazach biblijnych, a z drugiej strony na krytyce dokonanej 
na gruncie greckiej filozofii. Pozostały na tyle żywe, że nawet u zwolenników 
ikonofilii pozycja boskich wizerunków znacznie ucierpiała. Zatem pierwszy cykl 
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ikonoklastyczny kończy się, moim zdaniem, nie tyle w 843 roku, dogmatycznym 
uznaniem i tryumfem ikony, ale wiele wieków później, wraz z wygasaniem 
wschodniej tradycji sztuki sakralnej. 

Drugi cykl ikonoklastyczny otwiera się u progu czasów współczesnych. 
Na marginesie moich analiz zauważam zresztą pewien paradoks. Zwykle mija 
wiele czasu, zanim artyści podporządkują się postulatom ikonoklazmu. Ikonoklazm 
antyczny był już ostatecznie zdefiniowany jako teoria, kiedy grecka sztuka 
produkowała jeszcze swoje najpiękniejsze i najbardziej przekonujące wizerunki 
bóstw. Ikonoklazm współczesny narodził się, jako teoria, wraz z początkami 
najwspanialszej epoki w historii sztuki europejskiej. Artyści tworzyli obfitość 
najpiękniejszych przedstawień Boga, kiedy rozwinięto już wszelkie racje na rzecz 
odrzucenia i pogardy wobec samej zasady przedstawiania boskości. Zatem 
zasada ikonoklazmu zawsze zaczyna oddziaływać na sztukę z poważnym 
opóźnieniem. 

Jednak zaistniał, w łacińskiej i katolickiej Europie, długi okres, kiedy 
w i z e r u n k i Boga były t w o r z o n e z z u p e ł n ą b e z t r o s k ą , nie w z b u d z a j ą c 
poważniejszego protestu. Ta epoka pokrywa się ze średniowieczem, a tam, gdzie 
przyjęto rozstrzygnięcia Soboru Trydenckiego, trwa o wiele dłużej. W swojej 
książce usiłowałem znaleźć wytłumaczenie dla tego stanu rzeczy. 

Ta niewinna spontaniczność wizerunku sacrum (przypominająca trochę 
niewinność wizerunków pogańskich) tłumaczy w pewnym stopniu przyczyny 
wcześniejszego, a szczególnie późniejszego kryzysu ikonoklastycznego. Moje 
wyjaśnienie tej kwestii opiera się na tezie, że Kościół łaciński odrzucał rozumienie 
wizerunku w takim kontekście metafizycznym, w jakim pojmował go Kościół grecki. 
Tradycja łacińska definiuje funkcję i znaczenie wizerunku na gruncie retoryki. 
Takie rozstrzygnięcie sprawia, że teologiczna ważność i istotność plastycznej 
reprezentacji boskości traci sporo na znaczeniu. Jednak Kościół (a szczególnie 
kolejni papieże) w tym większym stopniu rozumieją i doceniają pasterskie, misyjne 
znaczenie wizerunków, ich podstawową funkcję w nauczaniu wiary i rozbudzaniu 
pobożności. Poza tym wsparcie w postaci motywów zapożyczonych z antycznych 
mitologii pozwalało pogłębić katolickość, czyli powszechność Kościoła łacińskiego. 
Jednak srodzy obserwatorzy podejrzewali już w tym wszystkim instrumentalizację 
i poniżenie boskiego majestatu. Przygotowywano już zarzuty dotyczące 
pogańskiego charakteru wizerunków oraz wynikającego z ich obecności 
niebezpieczeństwa idolatrii. 

O d K a l w i n a d o H e g l a 

Drugi cykl ikonoklastyczny, zapowiadany wcześniej przez różne sygnały 
ostrzegawcze, wybucha z pełną mocą po wystąpieniach Kalwina. Kalwin nie 
opuszcza zresztą obszaru klasycznego ikonoklazmu chrześcijańskiego, z którego 
tradycji czerpie wiele własnych argumentów. Jednak współczesny kryzys 
ikonoklastyczny przyjmie następnie odmienny kierunek i nie powtórzy antycznego 
cyklu. Nie ograniczy się do obszaru teologii, ale będzie wzmacniany poprzez 
takie czynniki, jak nowy klimat związany z rozwojem nauki, schyłek retoryki, 
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odrzucenie filozofii klasycznej, nowa wizja świata, nowe społeczeństwo i odmienna 
rola religii. Nowoczesna tradycja ikonoklastyczna nie odrzuci motywów religijnych, 
ale zmarginalizuje je albo też umieści w zmienionym kontekście (...) 

U Kalwina czysta teologia miesza się ze współczesną odrazą wobec 
średniowiecznego "pomieszania", wobec pogańskich źródeł kultu boskich 
wizerunków. Jansenizm zajmuje tutaj podobne stanowisko co protestantyzm. 
Pascal dorzuca do protestanckiej krytyki kilka głębokich argumentów, które 
prowokują porównanie z Kantem. Kantowska "Krytyka władzy sądzenia" jest 
przesiąknięta duchowością wrogą wobec wizerunków i przedstawień. Dzieło to 
zawiera również nową estetykę, która głęboko oddziałuje także na naszą epokę, 
przyjmującą dziedzictwo dwóch fatalnych imperatywów: "wzniosłości" i "geniuszu". 

Po przedstawieniu tych trzech konsekwentnych ikonoklastów nieuniknione 
staje się spotkanie z Heglem. Przede wszystkim dlatego, że podsumowuje on, z 
nieporównywalną roztropnością, całą dotychczasową historię przedstawiania 
sacrum, którą czyni zresztą centrum wszelkiej refleksji poświęconej historii sztuki 
oraz estetyce. Poza tym Hegel, ze zdumiewającą przenikliwością, zapowiada to 
wszystko, co zdarzy się następnie w dziedzinie wyobrażeń sacrum i w całej sztuce. 
Warto przypomnieć Heglowski werdykt dotyczący końca sztuki i jej ewentualnego 
zastąpienia przez filozofię. Można w tym widzieć rodzaj ikonoklazmu pełnego 
żalu wobec nieuniknionego kryzysu sztuki. 

F r a n c u s k i w y j ą t e k 

Kolejnym zadaniem, jakie sobie postawiłem, było zanalizowanie, jak we 
współczesnej sztuce oraz w rozwoju wizerunków sacrum zaczyna uwidaczniać 
się rosnący wpływ nowych, ikonoklastycznych teorii estetycznych. Ale nie obyło 
się tutaj bez niespodzianek. Przede wszystkim przez długi okres czasu sztuka 
francuska pozostawała wyjątkiem od reguły. Działo się tak z wielu powodów, 
których listę otwiera rewolucja francuska. Zamroziła ona francuski pejzaż 
estetyczny i odizolowała go, w najważniejszym okresie możliwego oddziaływania, 
od wpływów europejskiego romantyzmu. Malarstwo francuskie pozostało 
zadziwiająco wierne estetyce klasycznej. Stosunkowo późno powstałe pojęcie 
"awangardy" j e s t często s t o s o w a n e r e t r o s p e k t y w n i e d o d e f i n i o w a n i a 
najważniejszych nurtów XIX-wiecznego malarstwa francuskiego. Anal iza 
przedmiotu jednoznacznie dowodzi, że takie rozpoznanie jest fałszywe. 
Najwspanialszy dorobek tej tradycji nie ma nic wspólnego z oddziaływaniem jakiejś 
nowej estetyki. Jest to rozpoznanie odnoszące się zarówno do Delacroixa jak i 
do Davida, do Maneta i do Degasa, do Courbeta i do Corota. Odnosi się to nawet 
do Baudelaire'a, którego celowo zestawiam z Diderotem, jeśli nie z Boileau. Teza 
0 opieraniu się współczesnej estetyce ikonoklastycznej daje się także zastosować 
w odniesieniu do Matisse'a czy Picassa, budowniczych prawdziwej estetycznej 
"linii Maginota", która utrzymała się aż do wybuchu wojny i została przełamana 
dopiero razem ze swoją imienniczką. 

Nawet jeśli szkoła francuska nie okazuje większego zainteresowania religią 
1 problemem boskiego wizerunku, to jej wierność dla sztuki figuratywnej pozostaje 
"ortodoksyjna" w znaczeniu, które można precyzyjnie zdefiniować. Ta wierność 
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jest konsekwentnie przestrzegana w sztuce świeckiej, w odniesieniu do 
przedstawień obiektów ze świata "profanum". Bowiem w ówczesnej sztuce 
sakralnej zaczyna być już widoczne oddziaływanie nowych tendencji. Dzieje się 
to zresztą w większym stopniu wAnglii i Niemczech niż we Francji. Jeśli chodzi o 
Niemcy, koncentruję się na Friedrichu, wielkim malarzu "kantowskim". Z kolei w 
Anglii, po rozwiązaniu Bractwa Prerafaelitów, wiktoriańska religijność pozwala 
się ogarnąć, przynajmniej w malarstwie, ś w i a d o m e m u albo co gorsza 
nieświadomemu erotyzmowi. W ten sposób malarstwo angielskie i niemieckie, 
na długo przed francuskim, znajdą się na progu symbolizmu. 

R e l i g i j n o ś ć s y m b o l i s t ó w 

Docieramy do roku 1890, na krótko zanim ikonoklazm nie odniesie swoich 
p i e r w s z y c h , z n a c z ą c y c h s u k c e s ó w . W y d a r z e n i a p r z y s p i e s z a j ą , a ich 
konsekwencje krzyżują się i mieszają ze sobą. Najistotniejszym zjawiskiem jest 
"przebudzenie religijne", które stanowi otoczkę symbolizmu. "Neoromantyzm" 
zastępuje pozytywizm, realizm i scjentyzm dominujące w połowie XIX wieku. 
Nowością jest to, że odnowiona religijność symbolistów nie jest już religijnością 
chrześci jańską. Jej odwołania do chrześci jaństwa są jedynie wyrazem 
synkretyzmu, który stanie się istotną cechą "nowej religijności". Owa religijność 
ma wpływ na artystów, których nie satysfakcjonują już "formalne" i "sztuczne" 
zabiegi impresjonizmu. Pokolenie symbolistów jest bardziej "myślące", poważniej 
przejmuje się zagadnieniami religijnymi. Jednak w jaki sposób zdefiniować ową 
mieszankę emocji i doktryn, które szukają ujścia w twórczości artystycznej? 

Co interesujące, analizując tę "nową religijność" nie docenia ogromnego, 
bezpośredniego lub pośredniego wpływu Schopenhauera. W literaturze, w muzyce 
i w malarstwie, oddz ia łu ją n ietzscheańskie i f r e u d o w s k i e in terpretac je 
schopenhaueryzmu. Kuszą artystę, który staje się hybrydą jasnowidza i 
inicjowanego. Kierują go w stronę nowego, naznaczającego ową "religijność" 
sacrum, będącego mieszanką seksualności, satanizmu, nihilizmu, wrogich wobec 
realnego świata. 

Właściwą formą religijności symbolistów staje się ezoteryzm. Pierwsi 
abstrakcjoniści: Mondrian, Kandinsky, Malewicz, znają doktryny ezoteryczne 
końca wieku i pozostają pod ich wpływem. Uczyniłem niebagatelny wysiłek 
zapoznania się z całą ciężkawą literaturą ezoteryczną, aby zrozumieć wspólne 
elementy doktryn Steinera, Madame Blavatsky, Edouarda Schure, Peladana, 
Uspienskiego i innych. Istnieje rzeczywiście pewna wspólnota doktryny, będącej 
rodzajem zwulgaryzowanego gnostycyzmu, dającego się porównać z gnozą 
hermetyczną późnego antyku, do której zresztą cała ta tradycja chętnie się 
odwołuje. 

Jednak niemalże w tym samym czasie pojawia się dekadencja secesji, 
zawiłe ornamenty art nouveau oraz brutalny "prymitywizm". W f o r m a c h 
murzyńskich masek i polinezyjskich totemów poszukuje się energii religijnych, 
podobnych do tych, jakie obiecują różne zachodnie doktryny ezoteryczne. Dzieje 
się dokładnie to, co przewidywał Hegel. 
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Tak więc właśnie w obrębie ruchów religijnych, a bardziej precyzyjnie -
mistycznych, jest wypracowywana koncepcja sztuki "abstrakcyjnej". Nie istniał 
żaden fatalizm, prowadzący religijność symbolistyczną w stronę ikonoklastycznej 
koncepcji sztuki abstrakcyjnej. Potrzebne były jeszcze odpowiednie okoliczności. 

Pierwszym elementem sprzyjającego ikonoklazmowi kontekstu stało się 
spotkanie nowych, paneuropejskich prądów estetycznych, z tradycją sztuki 
francuskiej. Bowiem odmienność sztuki francuskiej zaczyna zanikać po roku 1890. 
Jako moment zwrotny można wybrać przypadek Gaugina (...) Gaugin, Van Gogh, 
Cezanne są postrzegani przez świat germański i słowiański jako ci, którzy 
proponują najwłaściwsze formy artystyczne dla przedstawienia nowej wrażliwości 
(...) 

Rosyjski t y g i e l 

Jaki obszar wybrać, aby najbardziej precyzyjnie zanalizować tajemniczą 
alchemię, która w ciągu niewielu lat doprowadziła europejską sztukę od 
symbolizmu, prymitywizmu, kubizmu i futuryzmu ku abstrakcji. Wybrałem tygiel 
rosyjski, ponieważ kultura rosyjska jest mi stosunkowo dobrze znana. Zbyt mało 
uwagi poświęciłem zapewne przypadkowi Mondriana, jednak sądzę, że jego droga 
intelektualna i twórcza nie różni się zbytnio od tej, którą podążali Kandinsky czy 
Malewicz. Rosja, odległe krańce zachodniego świata, stosunkowo późno 
przyjmują nowe wpływy i to pod postacią gotowej już mieszanki różnych 
doświadczeń. Praca kilku pokoleń pojawia się w pigułce, zostaje sprowadzona 
do błyskawicznego następowania po sobie krótkotrwałych mód, które publiczność 
rosyjska odróżnia z trudem, jako że pojawiają się na rynku niemal równocześnie. 
Kandinsky wybiera estetykę symbol izmu, a następnie kontynuuje swoje 
poszukiwania w Niemczech. Malewicz pracuje w Rosji, pozostając pod wpływem 
nastrojów rewolucyjnych sprzed i z po 1917 roku. Obaj pozostawili po sobie 
obszerne pisma i rozważania teoretyczne, które pieczołowicie zanalizowałem 
(...) Te właśnie dokumenty i zapiski zawierają jednoznaczne dowody religijnych 
podstaw ich ikonoklazmu. Używane przez nich argumenty są jednak nowe w 
stosunku do wcześniejszych teologicznych argumentów ikonoklastów. Odrzucenie 
wszelkich odniesień do "przedmiotu" i do natury nie jest spowodowane obawą 
przed bóstwem, lękiem przed poniżeniem sacrum. Ikonoklazm pierwszych 
abstrakcjonistów bierze się raczej z mistycznego pragnienia znalezienia lub 
wypracowania takiego znaku, który okaże się nareszcie wystarczająco godny, 
aby przedstawiać sacrum (...) 

O k o l i c z n o ś c i 

Wiele różnych zdarzeń popychało mnie do tej pracy. Podczas seminarium 
na temat rosyjskiej awangardy, które prowadziłem w Wyższej Szkole Nauk 
Społecznych w Paryżu, pojawiła się u mnie intuicja, że Malewicz i Kandinsky, 
odrzucając sztukę figuratywną, jako niezdolną do przedstawienia absolutu, 
nieświadomie podejmują klasyczny argument ikonoklastów. 
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Innym znakiem stały się dla mnie odwiedziny w ateńskim muzeum sztuki 
bizantyjskiej. Wiadomo, że obrona ikonofilii, zgoda na figuratywne przedstawianie 
bóstwa, opiera się na argumencie realności Wcielenia Chrystusa. Jednak twórcy 
klasycznej sztuki greckiej, którą mogłem podziwiać na sąsiadującym z muzeum 
Akropolu, nie byli świadkami Wcielenia. A jednak ich sztuka oddaje tę prawdę z 
jeszcze większą mocą niż większość dzieł twórców ikon, mimo całej ich 
teologicznej podbudowy (...) 

Kolejnym znakiem - tym razem skłaniającym do bardziej pesymistycznych 
rozmyślań, stała się dla mnie wizyta w sekcji sztuki współczesnej Muzeum 
Watykańskiego. Sekcja ta jest przedłużeniem kolekcji sztuki antycznej i 
imponujących zbiorów malarstwa europejskiego, gromadzonych przez kolejnych 
papieży. Stojąc przed bohomazami zapełniającymi sekcję sztuki współczesnej 
widz dotknięty jest grozą, która przekracza granice rozważań nad historią sztuki. 
Nigdzie indziej rozpacz i kryzys współczesnego chrześcijaństwa nie objawia się 
tak jasno, jakby w świetle sali operacyjnej. Stojąc naprzeciw tych nieszczęsnych, 
pełnych agresji, przedmiotów (kolekcja sięga aż do dzieł Bernarda Buffeta!), szuka 
się daremnie choćby dalekiego odblasku majestatu. Tego majestatu, który Rafael 
(jego dzieła wypełniają sąsiednie sale) potrafił odnaleźć w boskości i potrafił nadać 
boskości. 

Wreszcie ostatnie doświadczenie, które jest doświadczeniem wspólnym 
nam wszystkim, związane było z wizytą na Biennale w Paryżu. Przemierzałem 
sale wypełnione przypadkowymi odłamkami, kupkami piasku, warczącymi 
maszynami. Do ścian przymocowano spalone przedmioty, makabryczne resztki 
z jakiegoś obozu śmierci, instrumenty położnicze. W kącie sali rozbłyskał fragment 
neonu. Wszystko to prowokowało, aby zaintonować jeszcze jeden tren na śmierć 
sztuki. (...) Ale strzeżmy się. Motyw dekadencji sztuki jest tak stary jak sama 
sztuka. Biadania Platona, podejmowane przez wszystkie epoki, dotarły aż na 
próg naszych czasów. Może się jednak okazać, że tym razem rozpoznanie kryzysu 
nie jest przesadzone. Nie zaryzykowałbym jednak wydania orzeczenia o śmierci 
sztuki, nawet jeśli, jak każdemu, przychodzi mi ono czasem do głowy. 

Artyści Biennale podejmują w końcu najistotniejsze tematy, jakimi jest 
śmierć, seks, pustka, strach. Podejmują je z ogromną powagą i przerażeniem, 
tak charakterystycznymi dla XX-wiecznych artystów. Zachowując sobie prawo 
do płaczu, należy jednak podjąć wysiłek zrozumienia. Własne doświadczenia, 
które tutaj przypominam, doświadczenia z Aten, Rzymu, Paryża wzajemnie się 
oświetlają, posiadają wspólne przyczyny i należą do tego samego porządku 
zjawisk. Podjąłem się mojej pracy, aby wyjaśnić i uporządkować te doświadczenia, 
znaleźć ich przyczyny. Przynajmniej przyczyny religijne (...) 

Alain Besancon 

(wstęp do "L 'Image interdite", Fayard 1994, wersja skrócona, za kwartalnikiem 
"Commentaire" nr 66, lato 1994, str. 437-442, dodatkowe skróty własne tłumacza) 
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TATIANA MISIJUK 

LOGIKA IKONY 

Naszym odbiorem, percepcją świata, w którym żyjemy, rządzą pewne 
określone prawa. Naszym odbiorem wizualnym np. rządzi perspektywa zbieżna. 
Zgodnie z tym prawem punkt zbiegu znajduje się gdzieś tam na horyzoncie, wobec 
czego bardzo często ulegamy iluzji podążania za punktem, który tak naprawdę 
nie istnieje. Jest to charakterystyczne nie tylko dla odbioru wizualnego, ale i dla 
wewnętrznego odczuwania całego realizmu naszego życia. 

Ewangelia natomiast ukazuje nam perspektywę odwróconą. Nie podążamy 
za jakimś punktem, który prowadzi nas donikąd, który naprawdę nie istnieje, który 
jest gdzieś tam w iluzorycznej głębi obrazu, ale stajemy w miejscu, który jest 
punktem wyjścia. Ten punkt jest w nas, to takie malutkie miejsce w sercu, od 
którego wszystko zaczyna się. W Ewangelii ta odwrotna perspektywa jest bardzo 
wyraźna: pierwsi będą ostatnimi, cisi posiądą ziemię, największe poniżenie krzyża 
staje się największym tr iumfem, śmierć przestaje być końcem, staje się 
początkiem. I właśnie przedstawienie tej rzeczywistości, która jest w tym świecie, 
ale nie jest z tego świata, znajdujemy w ikonie. Nie jest ona jakąś przegrodą, 
pokrytym farbą kawałkiem deski, ale oknem, które wprowadza nas w inną 
rzeczywistość, oknem przez które oglądamy rzeczywistość Królestwa Bożego i 
przez które spływa na nas Jego łaska. Jak mówi ewangelista Mateusz - bramy 
do życia wiecznego są bardzo wąskie. Ale jeśli już w nich staniemy, to rozpościera 
się przed nami, nie iluzja, ale nieskończona pełnia. Człowiekowi oglądającemu 
świat poprzez iluzje, trudno jest dostrzec tę rzeczywistość. Kiedy jednak zapyta, 
czy to już cała prawda o nim, o sensie jego życia cierpienia, miłości, wtedy zaczyna 
szukać tego punktu, od którego zaczyna się odwrócona perspektywa. Staje wtedy 
przed wyborem - można żyć w iluzji albo starać się dojrzeć rzeczywistość taką, 
jaką ona naprawdę jest - dojrzeć jej sens, jej prawdę - a ten sens i tę prawdę 
możemy dojrzeć tylko w świetle największego objawienia, jakie dał nam Bóg, a 
jest nim Syn Boży, wcielone Słowo Boże, wcielony Logos. 

Przedstawienia ikonowe różnią się od przedstawień realistycznych, 
dlatego, gdyż rządzą się innymi zasadami wypływającymi z przeżywania i 
zrozumienia świata duchowego. Oprócz wspomnianej perspektywy zbieżnej ikona 
charakteryzuje się m.in. tym, że nie ma w niej światłocienia. Światło czyli słońce 
- też dzieło rąk Bożych - jest naszym odnośnikiem, jeśli chodzi o czas - w południe 
jest jasno, o północy ciemno - światło ukierunkowuje nasze postrzeganie czasu, 
przemijania. Ikona natomiast wprowadza nas w rzeczywistość Boga. Jego istota, 
Jego życie nie są związane z czasem, i to właśnie dlatego w ikonie nie ma 
światłocieni. Co jest więc źródłem światła w ikonie? Jest nim łaska Boża - jak 
mówi Ewangelia św. Jana - On jest światłością życia ludzi, stworzenia. Weźmy 
na przykład ikony świętych w Cerkwi. Stali się naczyniem dla łaski Ducha 
Świętego. Ich światło, ich piękno, ich blask - to piękno i blask obrazu Bożego, 
według którego zostaliśmy stworzeni. Blask i piękno podobieństwa Bożego, które 
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poprzez swoje życie osiągnęli. Szara ściana bloku mieszkalnego, prostokąciki 
bezbarwnych tafli okien nie wzbudzają zainteresowania. Ale co się dzieje, gdy 
odbije się w nich zachód słońca? Każde okno żyje oślepiającym blaskiem, 
promienieje, świeci, zadziwia... nie ma wątpliwości, że każde okno świeci blaskiem 
słonecznym, ale źródłem tego światła jest jedynie słońce. Twarze świętych na 
ikonach wyglądają jak płomyki świec, które przed nimi postawiono. 

W tej ziemskiej rzeczywistości jesteśmy ograniczeni - kiedy jesteśmy tu, 
to nie ma nas tam - pewne rzeczy są dla nas zasłonięte. W ikonie jest wiele 
punktów obserwacji. Przestrzeń i czas nie odnoszą się do realności Królestwa 
Bożego. Dlatego też w ikonie mogą znajdować się elementy tej samej wielkości, 
mimo że sądalej lub bliżej nas, równolegle przedstawiane są wydarzenia odległe 
w czasie. Ikona wprowadzając dodatkowy wymiar - transcendentny - używa wielu 
schematów, struktur, przekształceń geometrycznych. Na przykład tak rewolucyjne 
zasady kubizmu były od dawna stosowane w ikonie. Życie ikony to modlitwa i 
kontemplacja. Aby otworzyło się przed nami okno nie wystarczy patrzeć, trzeba -
zobaczyć. Codziennie w modlitwie i poście powstają nowe ikony. Tak naprawdę 
ważne są nie przekształcenia geometryczne, ale to, jaka wizja świata duchowego 
spowodowała, że prości mnisi pisali ikony w taki właśnie sposób. 

Tatiana Misijuk 
wysłuchał Rafał Tichy 
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Cezary Michalski zauważył, że współczesne elity 
intelektualne po odrzuceniu chrześcijaństwa coraz powszechniej 
za fundament cywilizacyjny uznają dziś liberalną wersję prawa 
naturalnego, która po bliższej analizie ogranicza się właściwie 
do dwóch postulatów: prawa do życia i prawa do przyjemności. 
Oto po kilku stuleciach wysiłków myślicieli racjonalistycznych 
- konstatuje Michalski - okazało się, że tym, co łączy wszystkich 
ludzi jest... zwierzę, gdyż ono także motywowane jest strachem 
przed śmiercią i pragnieniem zaspokojenia swoich popędów. 
Prawo do życia i prawo do przyjemności - najkrócej można 
ująć w charakterystycznym dla starożytnego Rzymu okrzyku: 
"chleba i igrzysk!". 

SONIA SZOSTAKIEWICZ 

POWRÓT DO STAROŻYTNOŚCI 

W okresie międzywojennym Mikołaj Bierdiajew napisał swoje najbardziej 
znane dzieło "Nowe średniowiecze". Dowodził w nim, że jedynym ratunkiem dla 
pogrążonej w kryzysie cywilizacji chrześcijańskiej jest powrót do mentalności 
średniowiecznej, czyli do całościowego pojmowania świata w perspektywie 
nadprzyrodzonej. Dziś taki przewrót mentalności w skali masowej wydaje się 
niemożliwy. Średniowieczna Europa była tak przesiąknięta chrześcijaństwem, 
że stanowiło ono naturalny żywioł, w którym poruszał się ówczesny człowiek. 
Sytuacja dzisiejsza bardziej niż średniowiecze przypomina czasy starożytne, kiedy 
dominujące prądy kulturowe i cywilizacyjne były pogańskie. 

Kim jest poganin? Z chrześcijańskiego punktu widzenia jest to człowiek, 
który tworzy sobie własnego bożka i oddaje mu cześć. Z cywilizacją pogańską 
będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy liczba bałwochwalców stanie się na 
tyle znacząca, że to oni wyznaczać będą nowe kierunki kulturowe i narzucać je 
społeczeństwu. Bożkami mogą być nie tylko Behemot czy Belzebub, ale także 
rozum, pieniądze, władza, sława, dobra materialne czy przyjemności ciała. 

A r e o p a g i 

O współczesnych trendach kulturowych i cywilizacyjnych decydują dziś 
głównie ośrodki opiniotwórcze, środki masowego przekazu, środowiska elit 
intelektualnych, świat nauki i kultury. W książce "Przekroczyć próg nadziei" Jan 
Paweł II pisze: "Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim (w świecie - przyp. red.) 
obecna 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 
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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." 

Papież nieprzypadkowo przywołuje tu wizję Areopagu. W Dziejach 
Apostolskich znajdujemy opis spotkania Św. Pawła na ateńskim Areopagu z 
epikurejskimi i stoickimi f i lozofami, którzy wyśmiali jego przepowiadanie. 
"Posłuchamy cię innym razem", powiedzieli mu na odchodne najwybitniejsi 
intelektualiści tamtej epoki. Wyobraźmy sobie Apostoła głoszącego dzisiaj 
Chrystusa Zmartwychwstałego w Hollywood lub na Sorbonie. Tak jak przed blisko 
dwoma tysiącami lat na Areopagu, wzbudziłby co najwyżej drwiący uśmieszek i 
znaczące pukanie się palcem w czoło. 

T o l e r a n c j a 

Herbert Marcuse napisał, że żyjemy dzisiaj w epoce terroru tolerancji. Jak 
twierdzą historycy, w kulturze duchowej czasów starożytnych również panowała 
tolerancja, a co za tym idzie związany z niąsynkretyzm. Bardzo wyraźnie objawiało 
się to w postawach religijnych, np. budowano wspólne świątynie dla wielu bóstw 
lub stawiano posągi bożkom o kilku imionach. Tolerancja ta rozciągała się na 
wyznawców wszystkich niemal kultów, pod jednym wszakże warunkiem - że 
uznawali oni także wszystkie inne bóstwa za równoprawne ze swoim. Nietolerancja 
zaczynała się w stosunku do tych, którzy twierdzili, że jest tylko jeden Bóg i jedna 
prawda - czyli do chrześcijan. 

Podobna sytuacja panuje w czasach współczesnych, zwanych niekiedy 
epoką New Age, czyli synkretyzmu różnych kultów, wierzeń i praktyk duchowych, 
które różni między sobą bardzo wiele, ale łączy jedno - niechęć wobec 
chrześcijaństwa. Intelektualne salony i elity faworyzują albo tych, którzy nie wierzą 
w nic, albo tych, którzy wierzą we wszystko; nie mogą natomiast ścierpieć tych, 
którzy wierzą w Jednego Boga i uznają inne bożki za bałwany. Współczesne 
Areopagi są w stanie zaakceptować wszystko - agnostycyzm, ateizm, deizm, 
hinduizm, buddyzm, okultyzm, spirytyzm, krisznaityzm, satanizm, ezoterykę, 
gnozę, teozofię, antropozofię, scjentologię - wszystko za wyjątkiem ortodoksji 
katolickiej. Jeśli ktoś deklaruje wierność tej ostatniej, z łatwością może narazić 
się na zarzut obskurantyzmu, zacofania, autorytaryzmu, a nawet faszyzmu. 

Jak pisze kardynał Joseph Ratzinger: "Przyszedł czas, by chrześcijanin 
ponownie sobie uświadomił, że należy do mniejszości i że musi przeciwstawić 
się wszystkiemu, co jest niby logiczne i naturalne, a co Nowy Testament, 
bynajmniej nie w dodatnim sensie, nazywa duchem świata". 

To mocowanie się chrześcijaństwa, z "duchem tego świata" ujawnia się 
we wszystkich niemal punktach nauczania Kościoła. Weźmy chociażby kwestię 
życia pozagrobowego i reinkarnacji. Jak pisze Vittorio Messori w swojej książce 
"Wyzwanie wobec śmierci": "powracamy jakby do sytuacji rodzącego się 
chrześcijaństwa, kiedy praktycznie tylko Kościół i Synagoga sprzeciwiały się 
metempsychozie szerzonej nawet przez pewne najbardziej prestiżowe prądy 
filozofii greckiej". 
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P i e r w o t n e c h r z e ś c i j a ń s t w o 

W pewnym sensie mamy więc dziś do czynienia z powrotem do sytuacji 
starożytnej. Z jednej strony dominujące tendencje kulturowe świata, który już 
nazywany bywa postchrześcijańskim, z drugiej zaś... Cóż z drugiej? 

W kra jach z a c h o d n i c h , gdz ie p r o c e s s e k u l a r y z a c j i posunął s ię 
najdalej, najbardziej aktywną częścią Kościoła są wspólnoty świeckich, takie 
jak np. Opus Dei, Droga Neokatechumenalna, Odnowa w Duchu Świętym, 
Focollari, Communione e Liberazione, Wspólnota Błogosławieństw, Chleb Życia, 
Wspólnoty Jerozolimskie i wiele innych. Sytuacja znów przypomina czasy 
starożytne, gdyż - jak wykazały odkrycia archeologiczne - kościoły pierwszych 
gmin chrześcijańskich zaprojektowane były na 50-70 osób, a więc mniej więcej 
tyle, ile liczą współczesne wspólnoty. 

Wiele z tych wspólnot korzysta również z doświadczenia pierwotnego 
Kościoła. Neokatechumenat na przykład nawiązuje do instytucji katechumenatu, 
który w pierwszych wiekach naszej ery przygotowywał pogan do sakramentu 
chrztu. Była to dla nich ścieżka inicjacyjna i droga wtajemniczenia w prawdy 
wiary. Współczesny katechumenat wychodzi z podobnych założeń: traktuje swoich 
uczestników jako pogan, tyle że ochrzczonych. Jak zauważył bowiem podczas 
wizytacji jednej z rzymskich parafii Jan Paweł II: "wydaje się, że wierzący, czyli 
ochrzczeni, nie potrafią się oprzeć zeświecczeniu, ideologiom, które przeciwne 
są nie tylko Kościołowi, religii katolickiej, ale religii w ogóle, są ateistyczne albo 
antyteistyczne". 

Z doświadczenia pierwotnego chrześcijaństwa czerpie również Odnowa 
w Duchu Świętym, wracając do praktyki chrztu w Duchu Świętym oraz do 
charyzmatów. Wiele nieporozumień narosło zwłaszcza wokół pierwszego z tych 
obrzędów, który krytycy Odnowy próbują interpretować jako jakiś nowy sakrament. 
Tymczasem w Kościele pierwotnym chrzest w Duchu Świętym nie był żadnym 
sakramentem, ale synonimem chrześcijańskiego wtajemniczenia, darem łaski 
Ducha, a zarazem normą ówczesnej liturgii. Potwierdzają to pisma Ojców Kościoła 
- Hilarego z Poitiers, Cyryla Jerozolimskiego i Jana Chryzostoma, a także innych 
świadków tamtych czasów: Justyna Męczennika, Orygenesa, Didyma Ślepego, 
Tertuliana, Filoksena z Mabbug czy Józefa Hazzaya. 

Z kolei Wspólnoty Jerozolimskie nawiązują do tradycji monastycznej 
pierwszych pustelników chrześcijańskich. Członkowie tych wspólnot starają się 
przenieść doświadczenia starożytnych eremitów do XX-wiecznych megapolis. 

D w i e p u ł a p k i 

Takie postawienie sprawy - że oto wracamy jakby do czasów wczesnego 
chrześcijaństwa - niesie za sobą jednak dwie pułapki. Przestrzegał przed tym 
Nicolas Gomez Davila pisząc: "Potępienie Kościoła konstantyńskiego jest 
nieomylną oznaką każdej herezji". 

P ierwsza z tych pułapek to z b y t n i e i d e a l i z o w a n i e p i e r w o t n e g o 
chrześcijaństwa, które miało być najbliższe doskonałości (wierni żyli w komunach 
wyrzekając się wszelkiej własności i często ponosili śmierć męczeńską), a które 
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zaczęło wyradzać się i degenerować, kiedy zostało religią panującą. Taka postawa 
myślowa doprowadziła już do powstania wielu sekt, które odrzucając dziedzictwo 
tzw. "Kościoła konstantyńskiego" powróciło rzekomo do czasów pierwotnego 
chrześcijaństwa, wyrzekając się jednak przy tym całej jego późniejszej historii 
jako naznaczonej triumfalizmem i uwikłanej w politykę. 

Postawa taka opiera się jednak na fałszywych przesłankach. Pierwsi 
chrześcijanie nie byli wcale ludźmi doskonalszymi od nas, byli takimi samymi 
grzesznikami, co zauważyć może każdy wnikliwy czytelnik listów św. Pawła. 
Wystarczy tylko poczytać, jak bez pardonu beszta i łaje Koryntian za ich niecne 
występki i grzechy. Świadomość grzeszności - własnej i drugiego człowieka, była 
dla prawdziwych chrześcijan cechą, która zawsze odróżniała ich od sekciarzy. 
Ponieważ zaś Chrystus obiecał swoim wyznawcom trwanie Kościoła aż do 
powtórnego Jego przyjścia, dlatego w dziejach Kościoła nie ma miejsca na 
pęknięcia i rozłamy, na rozwiązania inne niż ciągłość. 

Druga pułapka to przeciwstawienie sobie "Kościoła przedkonstantyńskiego" 
i "Kościoła konstantyńskiego", rozumianych jako "wiara prywatna" i "wiara 
publiczna". Rzecznicy takiego poglądu twierdzą, że chrześcijaństwo w pierwszych 
wiekach rozkwitało, gdyż ograniczało się do prywatnej sfery życia wiernych, 
natomiast kiedy wkroczyło w sferę publiczną rozpoczął się jego powolny trwający 
po dzień dzisiejszy rozkład. W myśl tej teorii chrześcijanie powinni dzisiaj wycofać 
się w ogóle ze sfery publicznej (tzn. zawiesić swoje chrześcijaństwo na kołku na 
czas działalności publicznej) i zamknąć swoją wiarę w kręgu prywatności. 

Taki pogląd jest historycznie fałszywy, gdyż wysiłek pierwszych chrześcijan 
zmierzał do tego, by nie dać się zepchnąć do getta. "Udało im się - jak pisze o. 
Jacek Salij OP - uniknąć poczucia wyobcowania ze świata, w którym przyszło im 
żyć i który był im wrogi. Nie ogarnęły ich nastroje izolacjonistyczne ani duch 
sekciarstwa. Źródła starochrześcijańskie obficie świadczą o nastrojach dokładnie 
przeciwnych: pierwsi chrześcijanie mieli żywe poczucie, że stanowią integralną 
cząstkę społeczeństwa, która ich prześladuje, oraz że wykonują niezwykle ważną 
służbę na rzecz tego społeczeństwa." 

Widzimy więc, że pierwszych chrześcijan nie cechowała tendencja do 
prywatyzacji wiary, lecz swoiste nastawienie prospołeczne. Ich zaangażowanie 
społeczne przekraczało oczywiście perspektywę doczesności. Oni po prostu -
jak zauważa o. Salij - uwierzyli, że "Kościół mocą swojej jedności z Chrystusem 
powinien stać się sakramentem zbawienia tego bezbożnego świata". Miarą tego, 
jak Kościół wypełnia to zadanie, jest m.in. "nasycenie prawdą ewangeliczną 
ludzkiego myślenia także poza widzialnymi granicami Kościoła". Sam charakter 
tej powinności wyklucza więc zamykanie wiary w granicach prywatności. 

Ks. Krzysztof Paczos MIC, który największą nadzieję dla współczesnego 
Kościoła widzi właśnie w rozwoju wspólnot, ostrzega jednocześnie przed 
zagrożeniami, jakie potencjalnie wewnątrz nich dostrzega. Wśród wad wymienia 
m.in. "niechęć do polityki, jak i w ogóle wszelkiego ponadwspólnotowego 
zaangażowania". 
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M i s y j n o ś ć 

Jeżeli wspólnota jest celem samym w sobie, istnieje dla samej wspólnoty 
i zamyka się tylko w swoich granicach - wówczas traci sens. Celem wspólnot ma 
być niesienie ludziom Dobrej Nowiny, inaczej mówiąc aktywny udział w 
rechryst ianizacj i świata. Czytając Nowy Testament zauważamy, że po 
Wniebowstąpieniu Chrystusa najwięcej czasu i energii Apostołowie poświęcali 
na ewangelizowanie. Tym, co w głównej mierze zaprzątało uwagę pierwszych 
chrześcijan, była działalność misyjna. Chrześcijaństwo tamtych czasów było 
dynamiczne i ofensywne, nie bało się mówić prawdy oraz przedkładało wierność 
i męstwo ponad kurtuazję. Nieprzypadkowo też Jan Paweł II wzywa dziś katolików 
do "nowej ewangelizacji". 

Aby to nastąpiło, należy zrewidować pojęcia "misje" i "misjonarz". 
Zazwyczaj bowiem przychodzi nam na myśl biały kapłan, który udaje się do dzikich 
plemion w puszczy lub na pustyni, gdzie z trudem docierają zdobycze cywilizacji 
(dzisiaj prawdę mówiąc jest już odwrotnie: to kapłani z Czarnej Afryki przybywają 
do Europy Zachodniej i obejmują opustoszałe parafie). Tymczasem jeśli papież 
mówi, że Polska jest krajem misyjnym, to znaczy, że terenem misji może być 
dom, biuro, redakcja, fabryka, stadion. Nie znaczy to wcale, by naśladować 
świadków Jehowy i zaczepiać przechodniów na ulicy. Istnieją znacznie 
skuteczniejsze sposoby ewangelizowania, np. modlitwy i posty w czyjejś intencji 
oraz dawanie świadectwa wiary całym swoim życiem - zarówno w sferze prywatnej, 
jak i publicznej. 

Jeżeli Pismo Święte mówi, że Kościół jest znakiem sprzeciwu wobec 
świata, to powinnością każdego chrześcijanina jest bycie takim znakiem w swoim 
środowisku. Sprzeciw musi być jednak ewangeliczny: "zło dobrem zwyciężaj", 
jak pisał św. Paweł. On sam wiedział o tym najlepiej, gdyż tak właśnie dokonało 
się jego nawrócenie: Chrystus nie walczył z nim na drodze do Damaszku, nie 
ukarał go, nie zemścił się na nim, a tylko... ukazał mu się i przedstawił: "Ja jestem 
Chrystus..." Tak naprawdę zadaniem chrześcijanina jest więc ukazywanie ludziom 
Chrystusa. 

F o r m a c j a 

Żeby jednak ewangelizować, trzeba samemu posiadać głęboką duchową 
formację chrześcijańską. W czasach średniowiecznych, kiedy cała cywilizacja 
przesiąknięta była pierwiastkami chrystianizmu, formację taką można było zdobyć 
żyjąc normalnie w świecie i obcując z wytworami ówczesnej kultury. Dzisiaj jest 
to raczej niemożliwe, gdyż "katecheza tego świata" nie ma nic wspólnego z 
chrześcijaństwem. Dlatego tak ważne stają się wspólnoty. Można co prawda 
wyobraz ić sobie kogoś, kto na w ł a s n ą rękę p r ó b u j e z d o b y ć f o r m a c j ę 
chrześcijańską w pogańskim świecie, ale droga taka kryje wiele pułapek. Po 
pierwsze - przypomina to poruszanie się po omacku, nie ma pewności czy 
następny krok jest właściwy, np. ta książka może być dobra dla budowania mojej 
wiary, ale następna już niekoniecznie. Po drugie - formacja wymaga regularności 
praktyk, wprzągnięcia się w rytm sakralny, zaś osamotniony człowiek nie zawsze 
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ma w sobie tyle samodyscypliny, aby temu sprostać. Po trzecie wreszcie - formacja 
musi być całościowa, tzn. angażować całą osobowość człowieka. Jeżeli ogarnia 
jedynie wymiar intelektualny (np. wtedy gdy czyta się tylko książki), wówczas 
jest niepełna. Całościową formację można natomiast osiągnąć we wspólnotach, 
w których uczestnictwo opiera się na trójzasadzie: Wspólnota, Słowo, Eucharystia. 
Dzięki temu można konfrontować swoje życie i swoją wiarę wobec innych ludzi, 
wobec Pisma Świętego oraz w bezpośrednim zetknięciu z Bogiem, w intymności 
spotkania eucharystycznego. 

Wspólnoty są jedynym miejscem, gdzie prowadzi się rzetelną i regularną 
katechizację ludzi dorosłych. Zauważmy, że wielu ludzi nazywających siebie 
dojrzałymi uważa wiarę za rzecz dobrą dla dzieci lub dla zdziecinniałych 
staruszków. Tymczasem to ich pojmowanie wiary jest niedojrzałe i dziecięce. 
Jest faktem, że w okresie dorastania pozbywamy się dziecięcych wyobrażeń 
dotyczących wiary, porzucamy np. wyobrażenie Pana Boga jako siwobrodego 
starca (podobnie porzucamy inne dziecięce wyobrażenia, np. że bocian przynosi 
ludziom potomstwo). W tym okresie nasza wiara powinna stawać się głębsza i 
dojrzalsza. Tymczasem wielu ludzi dojrzało w innych sferach życia, natomiast w 
sprawach religijnych nadal zachowali perspektywę dziecięcą (to tak, jakby 
kwestionowali fakt narodzin dzieci tylko dlatego, że nie przynosi ich bocian). 
Odrzucają wiarę, ponieważ jej nie rozumieją. Nie ma sensu ich za to winić, gdyż 
nie było zbyt wielu miejsc, w których mogliby swoją wiarę pogłębić. Regularna 
katechizacja kończy się przecież na okresie szkolnym, dla dorosłych podobnych 
propozycji raczej nie ma. 

S c h y ł e k 

Wielu naukowców i publicystów pisze dziś o kryzysie, a nawet wręcz o 
schyłku współczesnej cywilizacji. Niektórzy z nich porównują sytuację dzisiejszą 
do stanu Cesarstwa Rzymskiego z okresu poprzedzającego jego upadek. Rzym 
stracił wówczas motywację do podbojów, jakby wyczerpał swoje wewnętrzne 
możliwości, pogrążył się w igrzyskach i z niepokojem oczekiwał brabarzyńców. 
Dzisiejszy świat zachodni także celebruje swój schyłek, ogłasza "koniec historii", 
promuje postmodernizm zwany "kulturą wyczerpania", nurza się w konsumpcji i 
hedonizmie oraz drży na myśl o zagrożeniu fundamentalizmem islamskim. 

Cezary Michalski zauważył, że współczesne elity intelektualne po 
odrzuceniu chrześcijaństwa coraz powszechniej za fundament cywilizacyjny 
uznajądziś liberalną wersję prawa naturalnego, która po bliższej analizie ogranicza 
się właściwie do dwóch postulatów: prawa do życia i prawa do przyjemności. Oto 
po kilku stuleciach wysiłków myślicieli racjonalistycznych - konstatuje Michalski -
okazało się, że tym, co łączy wszystkich ludzi jest... zwierzę, gdyż ono także 
motywowane jest strachem przed śmiercią i pragnieniem zaspokojenia swoich 
popędów. Prawo do życia i prawo do przyjemności - najkrócej można ująć w 
charakterystycznym dla starożytnego Rzymu okrzyku: "chleba i igrzysk!". 

Wielu nastawionych katastroficznie chrześcijan obawia się, że wraz z 
rozkładem cywilizacji zachodniej może nastąpić upadek chrześcijaństwa. Podobne 
obawy wyrażano już w starożytności, np. w 410 roku, gdy Wizygoci zdobyli Rzym. 
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Teologowie i papieże tamtych czasów (m.in. Celestyn) oddzielili wówczas od 
siebie pojęcie upadku świata i upadku Kościoła, granic cywilizacji i granic 
chrześcijaństwa. 

Warto zacytować w tym miejscu Stanisława Brzozowskiego, który na 
początku naszego stulecia pisał: "Kościół dlatego jest wieczny, że na drugi dzień 
powszechnej ruiny i rzezi, gdy wszystkie słowa wasze będą rozbite na proch 
przez wstyd i nienawiść, on będzie miał swoje własne i nie będzie potrzebował 
kłamać. On jeden nie zna kompromisów. Jest bezwstydny i nagi, jak życie, nie 
uznaje czyny np. sprawiające, że człowiek dla człowieka przestaje być 
człowiekiem". 

E u r o p a 

Chrystus zakładając Kościół obiecał swoim uczniom, że "bramy piekielne 
go nie przemogą". Jak zauważył jednak w wywiadzie dla "Frondy" (nr 2-3) prymas 
Belgii, kardynał Godfried Danneels, "nikt nie powiedział, że Kościół europejski 
trwać będzie wiecznie". Wystarczy spojrzeć chociażby na historię Afryki Północnej 
czy Azji Mniejszej. W pierwszych wiekach naszej ery były one bardzo prężnymi i 
dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami chrześcijaństwa oraz wydały tak 
znaczące postaci dla Kościoła, jak np. św. Augustyn, św. Cyprian, Tertulian, św. 
Klemens Aleksandryjski, Orygenes, św. Atanazy, św. Cyryl Jerozolimski, św. 
Grzegorz z Nyssy, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Bazyli Wielki czy św. Efrem. 
Dziś o świetności chrześcijaństwa na tamtych ziemiach świadczą już tylko ruiny 
oraz resztki zabytków wciągnięte do rejestrów UNESCO. 

Niedawne badania przeprowadzone w krajach zachodnich wykazały, że 
młodzież, która turystycznie zwiedza czasami kościoły, w przeważającej części 
nie rozumie wielu podstawowych symboli chrześcijaństwa zawartych na płótnach, 
rzeźbach czy witrażach. Ich treść jest im tak samo obca, jak egipskie hieroglify w 
piramidach. Symptomatyczny wydaje się wynik eksperymentu przeprowadzonego 
na jednym z uniwersytetów w Norwegii. Tamtejszym studentom przeczytano 
początek biblijnej historii o ofiarowaniu przez Abrahama swojego syna Izaaka. 
Zaledwie kilku z nich znało ciąg dalszy. Zdecydowana większość natomiast 
słuchała w napięciu: zabije go czy nie zabije? 

Kryzys duchowości w Europie - widoczny wyraźnie choćby w porównaniu 
z rozbudzoną religijnie Ameryką Północną- zbiega się w czasie z wciąż malejącą 
rolą naszego kontynentu w skali światowej. Politologowie są zgodni co do tego, 
że punkt ciężkości współczesnej cywilizacji przesuwa się w rejon Pacyfiku. Do 
państw tamtego regionu, jak wskazują prognozy, należeć będzie XXI wiek. 

Chrześci jaństwo, dotychczas w małym stopniu obecne na tamtym 
obszarze, staje się tam coraz prężniejsze. Światowy rekord frekwencji pobity 
został podczas spotkania Jana Pawła II z młodzieżą w Manili na Filipinach, gdzie 
zebrało się pięć milionów katolików. Krajem, w którym Kościół katolicki rozwija 
się dziś najbardziej dynamicznie, notując olbrzymią liczbę nawróceń osób 
dorosłych, jest Korea Południowa. Ludzie, którzy przemycają Biblię do Chin, 
opowiadają o niezwykłym rozbudzeniu chrześcijańskim w tym kraju. Opowiadają 
historie o Kościele katakumbowym podobne do tych z czasów pierwszych 
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chrześcijan, np. o dwóch misjonarzach, którzy zostali aresztowani, a którzy zdołali 
nawrócić wszystkich więźniów, z jakimi siedzieli w celi. Tylko w ubiegłym roku w 
jednej z prowincji władze zliwkwidowały 1800 nielegalnych świątyń katolickich. 
Biorąc pod uwagę populację Chin, nie jest to wiele, ale znając tradycję 
konspiracyjną Chińczyków, można przypuszczać, że o wiele więcej świątyń działa 
nadal. 

W Europie już przywykliśmy do życia w obecności Ewangelii, przywykliśmy 
do tego stopnia, że o niej zapomnieliśmy. Tymczasem w tamtych krajach 
Ewangelia ma rzeczywiście świeżość Dobrej Nowiny, przynosi powiew czegoś 
nowego i wyzwalającego. Z jednej strony jest to coś radykalnie nowego, z drugiej 
zaś - jakby wypełniającego, domykającego tamtejsze formy kulturowe. Chiński 
intelektualista Zhao Fusan w książce "Prawdziwi myśliciele naszych czasów" 
uważa, że to dopiero początek chrześcijaństwa w Państwie Środka, że wszystko 
jeszcze przed nami. 

Nie oznacza to wcale, że taki scenariusz - dechrystianizacja Europy, 
nawrócenie Chin - musi się w pełni urzeczywistnić. Nie ma takich determinizmów. 
Istnieje po prostu możliwość: tak może być, ale nie musi. 

W powyższym porównaniu chodzi raczej o coś innego: Nie martw się o 
losy chrześcijaństwa, bo Pan Bóg zdoła zbawić świat i bez twojego udziału. Ale 
nie zbawi ciebie bez udziału ciebie samego. Dlatego troszcz się o duszę własną 
i najbliższych, a reszta będzie ci przydana. 

Sonia Szostakiewicz 
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CZEKAJĄC NA PARUZJĘ 
r o z m o w a z z a ł o ż y c i e l e m w s p ó l n o t y B e r d i n e , H e n r i m C a t t ą 

Henri Catta (1927) dawny pośrednik nieruchomości w wieku 57 lat opuścił wszystko, 
by założyć wspólnotę i żyć w niej ze wszelkiego rodzaju ludźmi wyłączonymi ze 
społeczeństwa (narkomanami, byłymi więźniami, alkoholikami). Przez jego wspólnotę 
w owczarni La Berdine w Alpach przewinęło się od 1973 r. ok. 7 tys. osób. Na stałe 
przebywa tam obecnie ok. 200 osób, które utrzymująsię z pracy własnych rąk odmawiając 
przyjmowania dotacji państwowych. 

Frederic Lenoir: Słyszy się czasem o Berdine, słyszy się tę nazwę w ustach 
byłego narkomana, napotyka się w gazetach, ale tak naprawdę niewielu 
ludzi wie, co to jest Berdine. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Być 
może trzeba będzie zacząć od opowiedzenia twojej osobistej drogi? 

Henri Catta: Zanim odpowiem wprost na twoje pytanie, będzie może dobrze, 
jeśli powiem, skąd się wzięło słowo Berdine. Była to po prostu nazwa posiadłości 
ziemskiej, 85-hektarowej, którą kupiłem, będąc w latach 50. sprzedawcą 
nieruchomości. Chciałem z niej uczynić luksusową parcelę. Byliśmy z żoną 
zmuszeni przyjąć do siebie sześcioro bratanków i siostrzenic. Przybyły do nas z 
Kanady, praktycznie sieroty. Przyjęliśmy je, ponieważ należało tak zrobić, ale z 
czasem nauczyliśmy się je głęboko kochać. Proszę sobie wyobrazić, czym dla 
małżeństwa jest otrzymanie z nieba szóstki dzieci. To było wspaniałe! Uczyliśmy 
się dawać im całą naszą miłość. Z pewnością bez tego doświadczenia nie byłoby 
Berdine. Kiedy w styczniu 1966 r. wracałem z podróży do Egiptu, dowiedziałem 
się, że jedno z moich dzieci zginęło w wypadku samochodowym. 

- Jedno z waszych adoptowanych dzieci? 

- Tak, było to jedno z dzieci, które zaadoptowaliśmy. Był to straszny cios. Nie 
mogłem się po tym podnieść przez 7 lat. Byłem wychowany po chrześcijańsku, 
po katolicku, u jezuitów. Potem, ponieważ żyłem w dużym materialnym dobrobycie, 
zobojętniałem na wszystkie praktyki religijne. Mówiłem sobie, że nie powinienem 
szukać w religii rekompensaty. Wydawało mi się, że oznacza to słabość, mierność. 
Zostawiałem to kobietom! Mężczyzna, jakim zaczynałem właśnie być, powinien 
stać się wystarczająco silny, by odnaleźć to w sobie samym. Myślę, że takie były 
prawdziwe powody, dla których nie chciałem się zbliżyć do Boga i sama idea 
Boga, modlitwy i tego wszystkiego była mi kompletnie obca. Miałem jednak bardzo 
wierzącą matkę chrzestną. W kilka dni po moim urodzeniu wstąpiła do Karmelu 
w Rzymie. Często ją odwiedzałem, lubiłem podróże, a Włochy i Rzym wywierały 
na mnie szczególne wrażenie. Ona stale, przez wszystkie dni życia, modliła się 
za mnie. Tak przynajmniej pisała. I nigdy nie ujrzała rezultatów, gdyż Berdine 
narodziła się w rok po jej śmierci. Niewiele o niej słyszała. Nie wiedziała, co to 
było, ale myślę, że bez niej nic by nie mogło powstać. 
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- Jakie wydarzenie zmieniło twoje życie? 

- Pierwsza rzecz to niezwykłe spotkanie z Panem, w żaden nagły sposób. To 
było raczej tak, jak w tym fragmencie Biblii, gdzie Bóg objawia się nie w huraganie, 
nie w burzy, nie w trzęsieniu ziemi, tylko w powiewie łagodnego wiatru. 

Miałem przyjaciela, z którym łączyły mnie interesy, nazywał się Bec. Bec 
to może nazwisko, które ci nic nie mówi, ale był to ktoś bardzo znany. Ten facet, 
tak jak ja, stracił syna. Któregoś dnia mówi mi, wskazując na swego mercedesa: 
"Popatrz, od czasu do czasu zatrzymuję się, opieram głowę na kierownicy, płaczę 
dobrą chwilę i potem jest lepiej". Znajdował w tym pocieszenie. Widzę go jeszcze 
w bistro, jak tak się sobie zwierzamy. I otóż pewnego dnia, było to wAlei Friedland 
w Paryżu, poczułem, że zbiera mi się na płacz, ot tak, ale nie miałem pod ręką 
samochodu (byłem pieszo, nie mogłem rozpłakać się nagle, jak kretyn, na ulicy). 
Jedyne drzwi były otwarte. Były to drzwi do kaplicy Ojców Najświętszego 
Sakramentu, koło Chambre de comerece. Wszedłem tam. Ukląkłem. Ale nie po 
to, aby się modlić. I nie modliłem się. Płakałem! I wtedy, po jakichś pięciu minutach, 
jestem pewien, że się przez ten czas nie modliłem, poczułem w pewnej chwili na 
karku jakby ktoś otoczył mnie ramieniem, otoczył i uścisnął z czułością. I serce 
zalał mi pokój. Wyszedłem z tej kaplicy zupełnie inny niż doń wszedłem. 

Poleciałem samolotem do Nimes. Na lotnisku czekał na mnie księgowy. 
Powiedział: "Moim zdaniem jest oferta, nad którą powinien się pan poważnie 
zastanowić (chodziło o drukarnię). Oni potrzebują pieniędzy i będą bardzo 
zadowoleni". Był to Karmel w Uzes. Szeroko otworzyłem oczy. Nie sądziłem, że 
karmelitanki mogą mieć drukarnię. Zaintrygowło mnie to, ponieważ moja matka 
chrzestna była karmelitanką. Pojechałem tam i poznałem niezwykła zakonnicę, 
przełożoną małego Karmelu w Uzes. Małego, gdyż leżał w małym miasteczku, 
ale wielkiego przez intensywność i głębię modlitwy. Przełożona pochodziła z 
rodziny żydowskiej. Jej matka wyszła za jakiegoś człowieka, który był wielką figurą, 
być może głównym sekretarzem w związku wolnomyślicieli, i rzecz przedziwna, 
związek nie mógł sobie znaleźć innego miejsca na zjazd krajowy niż Lourdes! 
Dziewczyna (miała wtedy 16 lat) okropnie się nudziła w czasie kongresu i cóż 
można robić innego w Lourdes niż znaleźć się któregoś pięknego dnia przed 
grotą. Kiedy znalazła się przed grotą, upadła na kolana, ona, mała Żydówka i w 
ciągu jednej sekundy miała objawienie tajemnicy Wcielenia. Powiedziała mi: 
"Wszystko zrozumiałam". Rodzice potraktowali jąjak wariatkę, bardzo źle przyjęli. 
Ale ona trwała przy swoim. Gdy tylko zdołała się spotkać z jakimś księdzem, 
usłyszała od niego: "Nauczymy cię katechizmu". To zabawne, zakonnica 
opowiedziała mi to w takich słowach: "Księża mnie nudzili, rozumie pan, próbowali 
tłumaczyć mi to, co ja już wiedziałam, mam wrażenie, że zrozumiałam to od razu 
intuicyjnie sto razy lepiej niż próbowano mi to wytłumaczyć w zawiłych słowach. 
Nie rozumiałam ich wyjaśnień, wiedziałam to sama". Bardzo ciekawie to 
opowiadała. Musiała długo czekać. Oczywiście poprosiła o chrzest. Ale czekała 
długo, ponieważ natychmiast miała powołanie, by pójść dalej, by oddać życie, 
oddać je jako zakonnica w Karmelu, gdzie w końcu wstąpiła mając 21 lat, wbrew 
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woli rodziców. Ujrzała ich ponownie dopiero po 20 latach. Nie trudno zrozumieć, 
że była to całkowita zmiana. Przyjęła imię Germaine, miała t a k ą bogatą 
osobowość, że wkrótce dała się poznać we wszystkich klasztorach. 

- Żyje jeszcze? 

- Nie, zmarła. Powiedziała przełożonej, która zajęła jej miejsce: "Nie niepokójcie 
się o powołania, ja się o nie zatroszczę w niebie". I faktycznie od tej strony nie 
ma problemu! 

- J a k ą rolę odegrała ta karmelitanka w powstaniu Berdine? 

- Miałem wówczas dom naprzeciw portu Gard. Miałem też niedaleko stamtąd 
camping. Nabrałem zwyczaju chodzenia tam raz na jakiś czas zobaczyć, czy 
wszystko w porządku i czy zarobiliśmy dużo pieniędzy. Pewnego dnia przy goleniu 
naszła mnie myśl, żeby koniecznie pojechać porozmawiać z przełożoną. 
Przyzwyczaiłem się już do rozmów z nią. Z początku jeździłem tam wydawać 
polecenia, a później już bez przyczyny, tak po prostu jeździłem tam. Tego ranka 
poczułem, że absolutnie muszę tam pojechać. Powiedziałem sobie - pojadę koło 
południa, najpierw obejrzę camping. Jadę więc na camping, ale w pewnym 
momencie zdaję sobie sprawę, że jestem na drodze do Uzes! Był to najgorszy z 
możliwych na taką wizytę dzień, jakiś młody ksiądz odprawiał tam swoją pierwszą 
mszę. Wielkie wydarzenie. Roiło się jak w ulu, siostry zbiegały i wbiegały po 
schodach. Zostałem przyjęty jak natręt. "Po co ten gość przychodzi w taki dzień?" 
Ale gdy znalazłem się w rozmównicy i już gotów byłem ją opuścić, zadzwonił 
telefon. Przełożona dzwoniła do sióstr przy wejściu. Powiedziały jej, że jestem. 
"Och, poproście go, żeby był tak dobry poczekać jeszcze pół godziny, bardzo 
chcę go zobaczyć". Tak też uczyniłem. Po spotkaniu, które mnie zbulwersowało, 
wróciłem do siebie, usiadłem do maszyny do pisania i zanotowałem tę rozmowę. 
Mogę ci ją dać, jeśli gdzieś znajdę. Matka Germaine powiedziała mniej więcej to: 
"Od maja 1968 r. modlę się, jak tylko mogę i sprawiam, że mój klasztor modli się 
za wykolejoną młodzież". 

- Kiedy miała miejsce ta rozmowa? 

-To było pierwszego maja 1973 r., siedem lat po śmierci mojego syna Krzysztofa. 
"Cały klasztor i ja sama, mówiła przełożona, modli się za młodzież, która traci 
orientację, gdyż Kościół nic nie zrozumiał z tego, co się stało. Maj 1968 r. - bunt? 
Ależ nie, nie bunt, lecz krzyk, wołanie. Młodzi potrzebują czegoś ze strony 
Kościoła. Jak dotrzeć do tych, którzy się narkotyzują, którzy bronią się w taki czy 
inny sposób? Skoro księża tego nie potrafią, potrzeba ludzi świeckich. Trzeba 
ludzi, którzy mają szczególny charyzmat. Czy też dar przemawiania, nie wiem 
sama. Albo ludzi o wielkim sercu... takich jak pan. Bardzo dobrze wyobrażam 
sobie pana p r z y j m u j ą c e g o h ippisów!" "Ja też to s o b i e w y o b r a ż a m " -
odpowiedziałem bez wahania. Pięć minut wcześniej nic o tym nie wiedziałem. 
Narodziła się Berdine. Siostra natychmiast zaczęła organizować. "Dziś po południu 
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powinien się pan zobaczyć z o. Voillaumem, to mój przyjaciel. Powie panu, że 
jest pan do tego stworzony. Potem zobaczy się pan z Ojcem Piotrem; a potem 
zobaczymy." 

I ja się zgodziłem. Wszedłem do rozmównicy jako pośrednik nieruchomości, 
wyszedłem jako założyciel Berdine. Tak to się stało. W rezultacie jeszcze tego 
samego popołudnia zadzwoniłem do o. Voil laume'a. Powiedział mi: "Tak, 
oczywiście, znam dobrze przełożoną Karmelu, ale przepraszam pana, jestem 
dziś bardzo zajęty. Zajmiemy się tym później". Ja na to: "Bardzo zależy mi na 
spotkaniu, wiele o ojcu słyszałem. Ojciec mnie wprawdzie nie zna, ale z pewnością 
słyszał o moim dziadku, który pierwszy opisał życie Karola de Foucauld". "Rene 
Bazin to pana dziadek? Zawdzięczam mu powołanie, proszę przyjechać, jak tylko 
będzie pan mógł". "Za godzinę będę u ojca w Marsylii". 

Spędziliśmy razem popołudnie i po rozmowie powiedział: "Proszę teraz 
tutaj". Weszliśmy do małej kapliczki i po raz pierwszy ujrzałem, jak jakiś ksiądz 
klęka w ciszy. Modlił się. Był to mój pierwszy kontakt z odnową Kościoła. Uważałem 
za coś wspaniałego to, że ten człowiek modlił się za mnie, ze mną, czułem się 
niesiony jego modlitwą. Wstał i powiedział m i : "Mój biedny przyjacielu, poznasz 
największe cierpienia: zdradę, obmowy, groźby, przemoc...". Wszystko mi 
przepowiedział, wszystko. Jakiż prorok! 

Następnego dnia pojechałem do Paryża do ojca Piotra. Niezwykły 
człowiek. Bardzo chciał, abym został odpowiedzialnym w jednym z jego domów, 
zdaje się, że w Rouen, bo tam niezbyt dobrze się układało. Powiedziałem mu: 
"Chciałbym, ale czuję się wezwany gdzie indziej, nie wiem dlaczego. Ale chcę, 
aby ojciec powiedział mi, po co tu przyjechałem, żeby ojciec zdradził mi swój 
sekret". Odpowiedział mi: "Miłość. Chcę opowiedzieć panu pewną historię. 
Sądziłem, że moje powołanie to przyjmowanie biednych, kloszardów itd. Spierałem 
się z nimi, mówiłem im: "Nie chcę żebyście się obijali, musicie się pozbierać , 
musicie pracować". I potem, któregoś pięknego dnia wracam do siebie dość późno. 
Czeka na mnie dwóch typów spośród tych, których przyjmowałem i wymyślają 
mi: "Mówisz, że mamy żyć porządnie, a ty sam co robisz? Pieniądze, które nam 
dajesz, za które nas utrzymujesz, zbierasz u swoich kumpli. Prosisz kumpli, a 
sam nie pracujesz. Dajesz nam zły przykład." I następnego dnia jeden z 
kloszardów przychodzi rozpromieniony: Pokazuje mi budzik, który naprawił przy 
pomocy trzech starych budzików. Stary zegar, który gdzieś znalazł, pozwolił mu 
wykonywać zapomniany zawód, odnaleźć ludzką godność. I to właśnie okazało 
się ważne. Pomagając biednemu nie pomaga mu się odnaleźć godności wolnego 
człowieka". 

To była wielka lekcja, której udzielił mi ojciec Piotr. 

- Jeśli dobrze rozumiem od spotkania z karmelitanką szukałeś, w jakiej 
konkretnej formie odpowiedzieć na wezwanie Boże? 
- Od czasu śmierci Krzysztofa nic właściwie nie robiłem. Miałem ludzi, którzy 
załatwiali za mnie bieżące sprawy. Mała dygresja o stylu życia, jaki prowadziłem 
- będąc pośrednikiem sprzedawałem mieszkania czy też ubezpieczenia i same 
tylko pieniądze z ubezpieczeń starczały na opłacenie wszystkich tych kosztów 
(biura i td) . Byłem wolny jak ptaszek. 
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-A twoja rodzina? 

- Żyła właśnie z tej forsy. 

- Twoje dzieci były już wtedy odchowane? 

- Moje dzieci już wtedy wszystkie pozakładały rodziny. Kiedy wyjechałem do 
Berdine rozumieliśmy się dobrze z żoną, ale od śmierci Krzysztofa byłem nie do 
zniesienia, marudny, miałem paskudny charakter, wszystko co chcesz! Żona 
musiała odetchnąć, kiedy wreszcie wyjechałem. Miałem wrażenie, że zostawiam 
wszystko, ponieważ obszedłem banki, zostawiając wszędzie pełnomocnictwa 
żonie. Od tej chwili zabroniłem sobie zrealizowania choćby najmniejszego czeku. 
Zabawne jest to, że wprawdzie myślałem, że zostawiłem wszystko, ale odjechałem 
do Berdine moim BMW! 

- Proszę opowiedzieć mi w kilku zdniach początki Berdine. Zostałeś w jakimś 
sensie posłany przez tę zakonnicę i szukałeś w jaki sposób pomóc młodym? 

- Niezupełnie! Nie zostałem posłany przez siostrę! Ona powiedziała mi tylko: 
„Świetnie, że pana widzę" - przekazała mi słowa Pana. To jest bardziej subtelne, 
nie posłuchałbym zakonnicy, zwłaszcza, że ja nie bardzo umiem słuchać! 

Któregoś dnia znalazłem się w małej wspólnocie, którą dobrze znałem i 
nagle oznajmiłem: „ Zakładam koło Nicei nową wspólnotę, czy są jacyś chętni? 
Przydzielono mi dwóch niemożliwych typów. Pojechałem z nimi, zainstalowaliśmy 
się w owczarni Berdine, w wielkiej owczarni, która mogła pomieścić 100 owiec 
na dwóch poziomach. Była w bardzo złym stanie. Poszedłem poszukać kilku 
wiązek słomy, przespaliśmy się na niej. Typy opuściły po kilku dniach obóz z 
pieniędzmi, które były w moim portfelu! Z tych pierwszych dni pamiętam burzę, 
która niszczyła wszystko i moją niesamowitą radość. Byłem w rękach Boga, który 
tworzy, byłem w strumieniu Bożego tworzenia. Śpiewałem, wychwalałem Go wśród 
błyskawic. Była we mnie wspaniała radość. Takie były początki Berdine. Pewnego 
dnia znalazłem się leżąc na plecach, z nożem przy gardle, gdyż jakiś typ miał 
halucynacje i chciał zabić za moim pośrednictwem niewidocznego wroga! 
Zacząłem z nim rozmawiać łagodnie i wszystko jakoś przeszło. 

- Zaczęliście żyć we wspólnocie? 

- Tak, z niemożliwymi ludźmi, którzy przychodzili nie wiadomo skąd, ze swoim 
winem, papierosami, strzykawkami... Rozmawiałem z nimi, byłem szczęśliwy, 
bardzo szczęśliwy, ogarnięty przez Pana, resztą się nie przejmowałem. Inna 
niesamowita historia - któregoś wieczoru wszyscy mnie opuścili. Byłem zupełnie 
sam w górach. Powiedziałem sobie: „Być może wszystko pochodzi z pychy, kto 
mi powiedział, że to moje powołanie? Czego ja tu szukam? Jestem zupełnie 
sam. Jutro będę zupełnie sam, wszyscy wyjechali".Oglądam plac, mała ścieżka. 
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Nagle słyszę: „Nie bój się mała trzódko", ileż razy później wracałem do tych 
tajemniczych słów. I ileż razy w największych załamaniach, zdarzało mi się, że 
nie wiedziałem, czy słyszałem je naprawdę, czy tylko śniłem. 

- Początki Berdine były jak widać bardzo trudne? 

- Zaczęło się od 18 miesięcy cholernych niepowodzeń. Kompletnie się nie udawało. 
Typy niszczyły oboz itd. Koniec był straszny, w Wielki Czwartek, krzyż, który 
umieściliśmy w głównej sali, został zabrany i przybity do góry nogami na drzwiach 
stajni. Był to Wielki Czwartek, Chrystusa zelżono w Wielki Czwartek. Tego dnia 
postanowiliśmy wyjechać. 

- A więc projekt, by przyjmować wszystkich się nie powiódł? 

- Tak, w pierwszym okresie, ale po 18 miesiącach ruszyliśmy znowu. Była ze 
mną niezwykła dziewczyna, Josiane, wnuczka mera z mojej wioski. Ogromnie 
przeżyła śmierć Krzysztofa, bardzo się z nią przyjaźniłem, mimo różnicy wieku. 
Widziała mój smutek. Sama niedawno się nawróciła i pojechała do Brazylii 
pracować w fawelach. Nie mogła tam zostać, gdyż nie dostała stałej wizy. Wróciła, 
usłyszała o Bardine i oczywiście przyjechała. Jest tam stale jako odpowiedzialna 
za nasz dom macierzysty. Zaczęliśmy wszystko od nowa w zrujnowanej wiosce, 
którą mogliśmy kupić dzięki licznym darom, zwłaszcza dzięki interwencji ministra 
Rene Lenoira, który był przedstawicielm władz państwowych od spraw socjalnych. 
Załatwił wszystko jednym listem do prefekta regionu. Po dwóch dniach sprawa 
była zamknięta, podczas gdy wcześniej nie mogliśmy jej ruszyć z powodu jakichś 
przepisów administarcyjnych. 

-1 tam zaczęliście znów Berdine? 

- Najpierw były dwa nowe etapy. W ciągu dwóch lat żyliśmy w opuszczonej 
posiadłości, wśród krzaków jeżyn. Oddaliśmy ją potem właścicielowi. Po porażce 
pierwszej Berdine koło Nicei odwiedziliśmy małą wspólnotę w Ardenach - La 
Demeure notre Pere (Dom Ojca). Spotkaliśmy się tam z ciekawym doświadczeniem. 
Jeśli przyjmowano tam, tak jak u nas, osoby z marginesu, wymagano od 
wszystkich obecności na modlitwach. Była to dla nas nowość. Od tej pory stało 
się to regułą w Berdine. Wprowadziliśmy dwie zasady: obecność na rannej i 
wieczornej modlitwie oraz zakaz używania alkoholu, narkotyków, przemocy. 
Wszyscy są zobowiązani do jej respektowania. Do Berdine przychodzi się jedynie, 
jeśli ktoś chce wyjść z uzależnienia od alkoholu czy "ćpania". 

- Jacy ludzie przychodzą do Berdine? Wyłącznie narkomani i alkoholicy? 

- Cel Berdine określony w Dzienniku Urzędowym, to przyjmowanie młodych, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji, szczególnie narkomanów oraz osób wychodzących 
z więzienia, by starać się przywrócić im ochotę do życia. Jeśli ktoś przychodzi im 
pomagać - bardzo rzadko to się to udaje. Tylko narkomani mówią językiem 
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narkomanów, tylko ktoś, kto wyszedł z więzienia, może przemówić do byłego 
więźnia, tylko alkoholicy znają tę fizyczną potrzebę picia, nie dlatego, że wino 
jest dobre, lecz dlatego, że organizm domaga się tego płynu, nawet jeśli jest 
wstrętny. Alkohol często jest namiastką zbyt drogich narkotyków. Nie znam się 
zupełnie na narkomanii poza tym, że od ponad 14 lat żyję z narkomanami. Wiem 
tylko jedną rzecz, że alkohol czy narkotyk jest zawsze ucieczką od samotności, 
gdyż najgorszą nędzą jest uczuciowa samotność: nikt cię nie kocha, nie masz 
kogo kochać, jest to dramat kogoś, kogo oszukano, kogoś, kto nie zna własnego 
ojca, kogo matka nie kochała... 

- Większość osób, które do w a s przychodzą, nigdy nie słyszała o 
Chrystusie... 

- W jaki sposób mieli słyszeć? Niektórzy chodzili na religię, ale mówiono im o tym 
w sposób tak książkowy, że zostawiło to bardzo nikły ślad... W każdym razie od 
dawna już wszystko to porzucili. 

-1 zgadzają się uczestniczyć w modlitwach? 

- Nie wiedzą, co to jest. Idą tam, ponieważ wszyscy idą. Ale od pierwszej chwili 
przyjścia do Berdine mają poczucie, że są szanowani. Po raz pierwszy w życiu 
nikt nie prosi ich o dokumenty. Jesteśmy jedyną wspólnotą we Francji, gdzie 
tych, którzy przychodzą, nie prosi się nawet o podanie nazwiska. Pewien typ 
mieszkał przez trzy lata w Berdine i znaliśmy go jedynie pod przydomkiem "Z", 
pracował w ogrodzie. Jedyna rzecz, o jaką pytamy, kiedy przybywają, to czy są 
głodni. I gdy przychodzi jakiś nowy, uprzedza się go: "Rano pobudka o 6.30, bo 
o 7.00 jest modlitwa". "Co? Ja nie jestem wierzący, mam gdzieś wszystkie 
modlitwy". "Nie zamierzamy cię nawracać. Bóg jest albo Go nie ma. Jeśli jest, 
sam jest wystarczająco wielki, żeby się tym zająć. Ale tutaj nie może być dwóch 
klanów, wierzący i niewierzący. Przez ten podział umarła pierwsza Berdine. Liczy 
się tylko, żeby z tego nie kpić. Kpimy z ludzi, których nie znamy. Przyjęliśmy cię 
w imię Chrystusa, a więc znasz czy nie znasz, i tak tutaj o Nim usłyszysz. Nie 
musisz się modlić, możesz czytać gazetę, ale masz tam być i nie przeszkadzać, 
to wszystko, o co cię prosimy." 

- Jak wyglądają modlitwy? 

- Trzeba przyznać, że modlitwy w Berdine są dość niezwykłe. Zaszokowałyby 
pewnie niektórych urzędników kościelnych. Modlitwa to dla nas zwykle recytacja 
psalmów. Jest czymś nie do wiary, jak psalmy pasują do kogoś, kto nic nie zna. 
Ileż razy jakiś typ przychodzi do nas i mówi: "Przyznajcie się, to dla mnie 
wybraliście ten psalm". "Nie, dlaczego?". "Bo to o mnie była tam mowa, zobacz, 
cała moja historia, dokładnie." Psalmy pasują do tego, kto jest nieszczęśliwy. 
Poza tym jeszcze jeden powód to ten, że psalmy są tą modlitwą, którą recytował 
Chrystus, tą, której Maryja uczyła swojego małego chłopca. Niesłychane 
bogactwo! My, katolicy, za mało je znamy. A potem po psalmach jest Ewangelia. 
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Kiedy pytamy, kto dziś będzie czytał Ewangelię - jest to wspaniałe, zwłaszcza 
gdy widzimy, jak podnosi się ktoś, kogo zupełnie byśmy o to nie posądzali. Trzeba 
wiedzieć, jak oni to czytają, jakim okropnym głosem. Często przekręcają 
trudniejsze słowa. Któregoś dnia ten, który się zgłosił, chciał czytać dalej. "Chcę 
zobaczyć, jak to się wszystko skończy". Nie znają słowa Bożego albo bardzo 
słabo. Po Ewangelii jest dzielenie się i to prawda, że biedni nas ewangelizują. 
Podam ci przykład ich refleksji na temat wesela w Kanie. Stary pijak, który mówi: 
"Cudowna ta Matka Boska, 600 I wina na wesele w wiosce, możesz to sobie 
wyobrazić! Kana to nie taka znów stolica! Nawet licząc kobiety, wychodzi co 
najmniej 3 I na głowę". "Mówisz bzdury". - przerywa mu inny. "Ważne jest, że 
Berdine to Kana, a my to woda, którą Jezus przemienia w wino." 

Przepływa przez nich moc Ducha. Młoda dziewczyna, niegdyś narkomanka 
po szyję, mówi mi w zeszłym tygodniu: "Maryja jest jedną z nas, zrobiono z niej 
bóstwo, ale jest kobietą, taką jak my. I Ona poczęła Pana. Maryja jest jak starsza 
siostra, albo bardziej - jak mama". Mógłbym dawać wiele takich przykładów. Oni 
są ogromnie realistyczni, konkretni. Któregoś dnia mówię: "Wspaniałe jest to, że 
Jezus prosi, żebyśmy się kochali". I w tym momencie słyszę, jak jakiś typ z końca 
kaplicy przywołuje mnie do porządku: "I to ty, Henri, nam to mówisz. Popatrzcie 
go jaki chrześcijanin. Mówisz nam, że trzeba kochać, a ty sam przez cały dzień 
wymyślasz Josiane!" Kiedy się nadymamy, od razu to wyczuwają. 

- Jak zorganizowana jest praca w Berdine? 

- Ustalamy to raz w tygodniu na spotkaniu dotyczącym pracy. Odbywa się ono w 
kaplicy, która jest okrągła, wszyscy naprzeciwko wszystkich, prawdziwa 
wspólnota. Ktoś, kto jest odpowiedzialny za ogród, mówi: "W tym tygodniu 
zbieramy fasolkę, potrzebuję 4 osoby. Kto chce przyjść?" Ktoś inny pyta: "Potrzeba 
10 ludzi do zbierania melonów. Kto pójdzie?" Trzeci, odpowiedzialny za stolarnię, 
potem czwarty za piekarnię. I tak wszyscy znajdują zajęcie. 

-1 to zawsze funkcjonuje? 

- Trzeba wiedzieć, że na 100 osób, które są w naszym głównym domu, 25 jest 
tam od ponad roku a 10 od ponad dwóch lat. Tworzą rdzeń, do którego reszta 
dosyć łatwo się dołącza. 

- Czy macie w Berdine Eucharystię? 

- Oczywiście, ale często mszę odprawiają przyjeżdżający księża. Spotykamy dwa 
rodzaje księży: tych, którzy słyszeli o wspólnocie chrześcijańskiej, gdzie żyją 
biedni. Na przykład dawny arcybiskupAwinionu odprawił Eucharystię pierwszego 
dnia po przyjeździe do Berdine. Przed odjazdem wziął swój portfel i całą zawartość 
wyrzucił na ołtarz, odjechał bez grosza. Od tego czasu był dla nas wspaniały. 
Jeszcze inny biskup mnie zadziwił - płakał, odprawiając mszę. Zmuszony był 
uklęknąć na kolana, gdyż nasz ołtarz jest bardzo niski - jest to po prostu kamień 
położony na z iemi. Wyjeżdżając powiedział mi: "Kapl ica w Berd ine to 
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najpiękniejsza katedra świata". W miesiąc później jadłem z nim obiad, to był 
biskup Digne, dawny biskup Monaco. Spytałem go czemu tak powiedział. Zaczął 
się śmiać: "Jeszcze nigdy nie odprawiałem mszy w ten sposób. To najpiękniejsza 
katedra! Byłem otoczony kanonikami, których nie chciałbym spotkać w środku 
lasu, ich oczy były straszne, to były oczy wierzących". Inny ksiądz tego samego 
rodzaju przyjeżdża co roku z Nantes, ma 84 lata, przyjeżdża samochodem, który 
służy mu jednocześnie za dom! Zostaje z nami około dwóch, trzech tygodni, 
spowiada, robi wspaniałą robotę, słucha. Jest nieco staromodny, ale im to 
odpowiada, to przecież wspaniałe. Czasem mówi im: "No, cóż, staruszku, czas 
się ożenić". I faktycznie, co roku 4 października staramy się uregulować wszystkie 
te sprawy, no bo przecież Berdine jest koedukacyjna! 

- No właśnie, porozmawiajmy o tym. 

- Zawsze są takie obawy, a my staramy się nie osądzać. Myślę, że facet, który 
wychodzi z więzienia, narkoman czy alkoholik, gdy odkrywa Chrystusa, gdy 
odkrywa miłość, zmienia zdanie na temat kobiety. Do tej pory znał kobiety, których 
używał. W Berdine, gdzie wszystko jest pod znakiem miłości, uczą się szanować 
kobiety. Zdają sobie sprawę, że mogą tu spotkać siostrę, której nigdy nie mieli, 
matkę, może narzeczoną... Kobieta nie pozostanie w Berdine długo wolna, ale 
nigdy nie będzie znieważona. Tego się nie robi. Od tej chwili, gdy zdecyduje się 
być z kimś, tworzą parę. Nikt inny nie może jej dotknąć. Bardzo często rodzą się 
piękne miłości. Jeśli jest to coś poważnego i jeśli to możliwe, odbywa się ślub - 4 
października, bo jest to święto św. Franciszka z Asyżu, urodziny Teresy z Avila, 
która jest naszą patronką również Josiane, współzałożycielki Berdine. Jest to 
dzień ślubów i chrztów... Przyjeżdża do nas z tej okazji wikary generalny i otacza 
nas prawdziwą miłością. 

- Mówiłeś przed chwilą, że do Berdine przyjeżdżają dwie kategorie księży. 
Opowiedziałeś o jednej, a jaka jest druga? 

- Kościół otrzymał silny cios. Matka Geramine tak to ujmowała: "Barka św. Piotra 
zaczyna się otrząsać". Ale dodawała: "Jeszcze nie dosyć. Cały ten kurz, który ją 
pokrywa, wszyscy ci proboszczowie-funkcjonariusze, wszystko to trzeba wyrzucić. 
Kościół musi zostać oczyszczony tak, by zostali w nim prawdziwi świadkowie, 
tylko to jest naprawdę ważne". 

Pewnego wieczoru w czasie modlitwy, tak jak to często bywa, był ktoś 
przyjezdny. Pod koniec modlitwy powiedział: "Chciałbym mieć taką wiarę, jaką 
wy macie". Odprowadziłem go do samochodu i wtedy mi wyznał: "Proszę, abyście 
się za mnie modlili. Jestem księdzem, 4 lata temu wszystko zostawiłem". W jakiś 
czas później napisał z pytaniem, czy może wrócić. Przyjechał w Wielki Czwartek, 
akurat na ceremonię mycia nóg. Został i przed wyjazdem dał mi kopię listu: 
"Możesz przeczytać to podczas modlitwy, kiedy wyjadę, ja sam nie mam odwagi. 
To jest kopia listu, którą napisałem do biskupa". Zaczynał się od słów: "Jestem 
synem marnotrawnym..." 
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Spotkałem potem biskupa, jest moim przyjacielem. Mówi mi: "Ten ksiądz 
stał się kamieniem węgielnym całej diecezji". Po nim przyszło wielu innych i to 
jest naprawdę niezwykłe! Powrót syna marnotrawnego, przebaczenie kobiecie 
cudzołożnej, wesele w Kanie - to jest to, czym żyjemy w Berdine. Od trzech lat 
np. jedna z dziewcząt z Berdine, dawna specjalistka nizin z Londynu, jest klaryską 
w Jerozolimie. 

- Powiedz o dalszych losach tych, którzy opuszczają Berdine. 

- Resocjalizacja osób z marginesu jest niemal niemożliwa, ale sądzimy z Josiane, 
że prawie połowa z tych sześciu czy siedmiu tysięcy osób, które przeszły przez 
Berdine, nigdy już nie dotknie alkoholu czy narkotyków. Spotykam kiedyś Francois 
na schodach kościoła Saint-Gervais. Pytam go: "To prawda, że nie pijesz?" 
Odpowiada mi: "Nie denerwuj mnie, czy myślisz, że mógłbym Mu coś takiego 
zrobić?" Jezus jest tym jedynym, który przyniósł im pokój, pojednanie. 

W Berdine nauczyłem się ważnej rzeczy: Jezus prosi, żeby życz biednymi, 
a nie żeby się nad nimi pochylać. 

- Czy często świadczysz o tym, czym żyjesz w Berdine? 

- Tak, często. Myślę, że w tej chwili na tym polega moje powołanie - "ukazać 
bogatym drogi biednych", tych, z którymi żyję. 

- Jaki jest twój stosunek do Kościoła? Co ci przynosi? 

- Muszę uczciwie przyznać, że tym kim jestem, jestem dzięki Kościołowi. Gdybym 
nie został wychowany w Kościele katolickim, nie poznałbym Teresy z Lisieux, 
która odegrała tak dużą rolę w początkach Berdine. Ale Kościół mnie zawiódł. 
Spotkałem w nim zbyt dużo nieautentyzmu, zimna, zbyt mało otwartości. Wiele 
musiałem wycierpieć, by wszystko to zrozumieć, by mieć konieczną ku temu 
pokorę. Z czasem wszystko stawało się dla mnie jaśniejsze, rzeczy ukazywały 
się w prawdzie. Kościół nie jest "urzędem". Jest zespołem komórek jednego ciała. 
Oblicze Chrystusa jest utworzone z bogactwa tysięcy drogocennych kamyczków. 
Teraz, kiedy mogłem poznać tak wielu "szaleńców Bożych", duchownych i 
świeckich, Kościół ukazuje mi się jako wspaniały. 

- Czy zgadzasz się ze zdaniem, że Kościół przeżywa swą wiosnę? 

- To oczywiste. Po latach jansenizmu zwyciężonego przesłaniem miłości Teresy 
z Lisieux, wśród Ludu Bożego budzi się wiosna. Wystarczy się przyjrzeć żarliwości 
jakiejkolwiek z nowych wspólnot, pójść do nich na mszę Św. Porównać z tym, jak 
to wyglądało, gdy jako młody chłopak chodziłem do kościoła. Mówi o tym przede 
wszystkim powstanie wszystkich tych nowych wspólnot. Ich żarliwość. 
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Ale bardziej jeszcze niż o wiośnie mówiłbym o jesieni Kościoła, gdyż sądzę, 
że zbliżamy się do końca czasów. Myślę, że żyjemy w okresie, który bezpośrednio 
poprzedza przyjście Pana. To tak, jak u mnie na południu - jesień jest tam 
najpiękniejszą porą roku, z wszystkimi tymi opadającymi liśćmi... W jakimś sensie 
Kościół nigdy nie był tak piękny, jak teraz. Kocham go, tak, kocham. 

rozmawiał: Frederic Lenoir 
"Nowe Wspólnoty" Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1993 r. 
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Na pewno żyjemy w czasach, kiedy trzeba będzie wrócić 
do maranatha, to znaczy do oczekiwania. Myśmy to trochę w 
chrześcijaństwie zagubili, za bardzo się w tym świecie 
zainstalowaliśmy, natomiast nie ma w nas oczekiwania na 
powtórne przyjście Chrystusa jak było to w pierwotnym 
chrześcijaństwie. 

TRUPA NAWET MIŁOSZ NIE OŻYWI 
r o z m o w a z k s . K r z y s z t o f e m P a c z o s e m M I C 

Ks. Krzysztof Paczos (1963) ojciec duchowny seminarium księży marianów, 
współzałożyciel i pasterz "Wspólnot Drogi do Emaus" 

- Moje świadome szukanie miejsca w Kościele - to jest koniec stanu wojennego 
i początek wolności. Wtedy w łonie Kościoła toczył się spór o świadomość 
katolików. Z jednej strony występowała tendencja, nazywana umownie narodowo-
katolicką, według której należało za wszelką cenę utrwalić przekonanie, że 
jesteśmy krajem katolickim, że większość ludzi to katolicy. Nie należało mówić 
niczego, co mogło być sprzeczne z tą tezą, bo było to odbierane jako sianie 
defetyzmu. Było grubym nietaktem twierdzenie, że jesteśmy w mniejszości, 
chociaż wiadomo było również, że tylko 30 procent mieszkańców dużych miast 
chodzi do kościoła. Tego jednak nie mówiono głośno. To mi strasznie 
przeszkadzało, bo jestem człowiekiem, który lubi realia. Bardzo pociągał mnie 
jednak maksymalizm działań tych ludzi. Im naprawdę chodziło o to, żeby 
chrystianizować kulturę. 

Z drugiej strony występowała tendencja nazywana umownie lewicą 
katolicką czy też Kościołem otwartym, której diagnozę jakoś podzielałem, ale nie 
mogłem zgodzić się na jej plany. Polegało to na stwierdzeniu, że owszem jesteśmy 
mniejszością katolicką, ale to nie psuje nam dobrego samopoczucia - taki 
katolicyzm elitarny, wyrafinowany itp. To wszystko było sprzeczne z moim 
głębokim pragnieniem wiary, które chciało, aby ludzie poznali Chrystusa i przyjęli 
Go jako swój największy skarb. Dosyć miałem tych wszystkich koncepcji "śmierci 
Boga", takiej postawy, że wymawianie imienia Jezus jest niepotrzebne, bo 
wystarczy powoływanie się na etosy. Miałem głębokie przeczucie, że to się nie 
może utrzymać, a jeśli - to jedynie w głowach kilku intelektualistów, ale ci, którzy 
mają kontakt z normalnym człowiekiem, wiedzą, że to zupełnie do niego nie trafia. 

-Ale taka postawa występuje nie tylko wśród intelektualistów, ale również 
wśród duchownych. 
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-Ale wśród duchownych, którzy siedząw pracy naukowej, piszą, publikują, a nie 
wśród tych, którzy prowadzą normalną działalność duszpasterską... Generalizuję, 
ale w zasadzie tak jest. Znalezienie się między tymi dwoma tendencjami było dla 
mnie strasznie trudne. Z jednej strony, jak człowiek publikował w pismach 
narodowo-katolickich, to się nie bardzo zgadzał z tą próbą restauracji tego 
wszystkiego, co było przed wojną. Na przykład religia w szkołach. Na początku 
strasznie optymistycznie podszedłem do tego pomysłu, zachłysnąłem się nim, 
ale z czasem przekonałem się, że to nie jest dobry pomysł. 

- Dlaczego? 

- Bo szkoła dzisiaj nie jest katolicka. Religia ma sens tylko w szkole, która jest 
katolicka, a nie w szkole, która głosi często poglądy wrogie katolicyzmowi. W 
naszej sytuacji szkoła zdominowała religię. Zostaliśmy zepchnięci na margines. 
Przed wojną ktoś, kto nauczał religii, miał w szkole silną pozycję, miał wpływ na 
nauczanie, a w tej chwili katecheci są kompletnie zmarginalizowani, nie mają 
nawet instrumentów do egzekwowania wiedzy. Sytuacja katechety jest tragiczna, 
polega tylko na dobrej woli uczniów, że go nie wygwiżdżą. Nie można cieszyć się 
tylko z tego, że religia wróciła do szkół, a zapominać w jakim kontekście to 
nastąpiło. Przecież przez to centrum ewangelizowania przeniosło się z parafii do 
szkoły, a właściwie się nie przeniosło, bo szkoła jest wrogim środowiskiem, a 
tymczasem w parafiach te młodzieżowe wspólnoty, oazy zaczęły wymierać. 

- Wróćmy jednak do sporu o świadomość katolików. 

- Na początku byłem blisko związany w Gdańsku ze środowiskiem "Młodej Polski", 
które było wyraźnie konserwatywne. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że myśmy 
źle odczytywali wiarę Polaków. Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, jak bardzo 
jest to niewierzące społeczeństwo. Nastąpiło otrzęsienie później. Potem zacząłem 
pisywać do gazet związanych z tzw. Kościołem otwartym, ale ich minimalizacja 
zadań wydała mi się śmieszna, nie chciałem w takim katolicyzmie uczestniczyć. 
Nie widziałem tam zapału do głoszenia Ewangelii. Zgadzałem się, że jesteśmy w 
mniejszości, ale wcale nie miałem z tego powodu dobrego samopoczucia, nie 
uważałem, że jest to optymalny stan dla Kościoła. Szukałem takiego "złotego 
środka". Ale szukanie takiego środka dla człowieka o ambicjach publicystycznych 
było bardzo trudne. 

- Ale czy problem z tzw. katolicyzmem otwartym polega tylko na jego 
ekskluzywizmie czy też na pewnej reinterpretacji dotychczasowej tradycji? 

- Myślę, że za sprawą Rahnera i innych teologów punkt ciężkości w katolickiej 
teologii przeniósł się z Boga na człowieka. To jest taka tendencja protestantyzująca. 
Mniej istotny stał się przedmiot wiary czyli Pan Bóg, od podmiotu wiary - a więc 
tego jak należy wierzyć, jakie są akty mojej świadomości. Tak to się zaczęło 
wszystko koncentrować wokół człowieka, a jeśli się tak podchodzi, to ten przedmiot 
się rzeczywiście oddala i coraz mniej jest o Bogu, a coraz więcej o postawie 
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człowieka. Jeśli zaś nie mówi się już o Bogu, o Jego atrybutach, a zwraca się 
uwagę jedynie na człowieka, to można zauważyć, że postawa wiary jednego jest 
podobna do postawy drugiego i w sumie nie ma większej różnicy między postawą 
na przykład mnicha buddyjskiego i mnicha chrześcijańskiego. 

- Znalazł Ksiądz jednak swoje miejsce w Kościele. 

- Ja go nie znalazłem, to Pan Bóg mi je znalazł. To było tak: zawsze byłem 
pozytywnie nastawiony do wspólnot w Kościele, ale do żadnej nie należałem, bo 
wydawało mi się, że to nie jest moja droga, zajmowałem się filozofią i innymi 
takimi rzeczami. Kiedyś jednak prowadziłem w Gdańsku rekolekcje dla małej 
grupy młodzieży. Zwrócili się do mnie, mówiąc, że nie odnajdują się w tym, co do 
tej pory widzieli w Kościele, i chcieliby założyć wspólnotę. Ponieważ mieszkam w 
Lublinie, próbowałem znaleźć dla nich jakiegoś księdza na miejscu, w Gdańsku, 
ale się nie udało. Wtedy wpadłem na szalony pomysł, że jeśli Bóg robi tak szalone 
rzeczy, to może sprawić, że ja będę prowadzić tą wspólnotę na odległość kilkuset 
kilometrów. Okazało się to możliwe, gdyż w międzyczasie dostałem pracę w Radiu 
Plus, dzięki czemu mogłem często przyjeżdżać do Gdańska. Tak to się zaczęło. 
Dziś działa w Polsce już kilka naszych wspólnot. Niespodziewanie znalazłem się 
w samym tyglu tego i to zaczęło mnie zmieniać. To nie było tak, że to ja sobie 
ukształtowałem rzeczywistość, ale to ona mnie zmieniła. To Pan Bóg mnie złapał 
i powiedział: - Słuchaj, stary, przestań pisać te teksty i myśleć, że możesz tym 
coś zdziałać, że możesz tymi tekstami ludzi ponawracać, tylko zajmij się 
szerzeniem wiary. I tym się zająłem. Od tamtego czasu niewiele piszę do gazet. 

- Jak by Ksiądz ten ruch wspólnotowy w Kościele scharakteryzował? 

- Jakieś trzy lata temu byłem we Francji, gdzie wiele wspólnot z tego ruchu się 
narodziło. Wcześniej słyszałem, że we francuskim katol icyzmie są dwie 
dominujące siły - z jednej strony tradycjonaliści, z drugiej - moderniści. Poznałem 
i jednych, i drugich, bo odwiedziłem lefebvrystów i pracowałem w parafii, gdzie 
był proboszcz modernista. U tych pierwszych, nie chcę nikogo obrażać, ale czułem 
się dziwnie. Niby wszystko normalnie, ale atmosfera trochę jak muzeum. Miałem 
wrażenie, jakbym cofnął się o kilkadziesiąt lat wstecz. Jeśli chodzi o tych drugich, 
to sakrament spowiedzi zupełnie u nich zaniknął, ale do Komunii przystępują 
podczas Mszy niemal wszyscy. 

- Święci ludzie... 

- Oni zupełnie nie wiedzieli, że w stanie grzechu ciężkiego nie można przyjmować 
Komunii. Gdybym był człowiekiem zupełnie niewierzącym, spoza Kościoła i 
gdybym przypadkowo wszedł tam na Mszę, to bym pomyślał, że gruby nietakt 
popełniam nie przystępując do Komunii. Postanowiłem więc podczas Mszy, które 
miałem celebrować, przed ważniejszymi momentami mówić, o co chodzi, żeby 
się ludzie orientowali w czym uczestniczą. Przed Komunią mówiłem więc, że 
przystąpić do sakramentu mogą tylko ci, którzy są wyspowiadani i przygotowani, 
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po czym przystępowało jakieś 15-20 procent ludzi. Nie było żadnych protestów. 
Przyjęto to ze zrozumieniem. Stwierdziłem wtedy, że rzecz wcale nie jest często 
aż tak trudna: wystarczy o tym ludziom powiedzieć. 

-Ale ci księża im tego nie mówią. 

- Myślę, że problem jest znacznie głębszy i dotyczy spowiedzi wśród samych 
księży. Z tego, co mi opowiadano, seminaria francuskie po Soborze wyglądały 
koszmarnie. Zaczęto przeprowadzać tam różne eksperymenty, np. usuwano z 
seminariów kaplice albo zabraniano chodzić w koloratce. Jeden z księży opowiadał 
mi, że był prześladowany za to, że chodził w koloratce. Albo za to, że z powodu 
braku kaplicy odmawiał brewiarz na korytarzu i w ten sposób przeszkadzał innym. 
Ci proboszczowie, którzy teraz pracują, mają po 50-60 lat, oni właśnie są tym 
pierwszym pokoleniem posoborowym, wówczas ukształ towanym. Oni nie 
spowiadają, bo pewnie nikt ich tego nie nauczył. 

- Wróćmy jednak do ruchu wspólnotowego. 

- Jak więc wspominałem, na początku byłem przekonany, że na tych dwóch 
biegunach wyczerpuje się rzeczywistość francuskiego Kościoła. Aż do czasu kiedy 
trafiłem do wspólnot. To był dla mnie szok. Odwiedziłem kilka tych wspólnot i nie 
mogłem wyjść z oszołomienia. Opowiem o dwóch: Wspólnotach Jerozolimskich 
i Wspólnocie Błogosławieństw. Zwłaszcza ta druga rozłożyła mnie na łopatki. 

- Dlaczego? 

- Podobała mi się bardziej Wspólnota Błogosławieństw. Dlatego być może, że 
Wspólnoty Jerozolimskie, które mają bardzo ciekawy charyzmat - monastycyzm 
w mieście, są jednak bardzo francuskie, wykwintne, wyestetyzowane. Co to 
znaczy? We francuskim Kościele da się często zauważyć coś, co nazwałbym 
stylizowanym ubóstwem. Francuzi bowiem stylizują nierzadko swoje otoczenie 
tak, aby wyglądało surowo, np. używany w wielu Kościołach gliniany kielich jest 
znacznie droższy od metalowego, ale wygląda ubogo i skromnie, wnętrza kaplic 
stylizowane są na jaskinie, groty itp. Dla mnie to było trochę dziwaczne. Nie, nie 
jest to faryzeizm, ale taki nadmierny estetyzm. 

- Czyli uświęcanie cywilizacji urbanistycznej, kainowej. 

- Ich założyciel, o. Pierre-Marie Delfieux pytał mnie, które miasta w Polsce mają 
już powyżej pół miliona mieszkańców, bo oni się przymierzają tylko do dużych 
miast, takich zdechrystianizowanych megapolis. To jest nowa jakość życia, takie 
megapolis, tempo życia gigantyczne - i oni w ten hałas, ruch, zgiełk wprowadzają 
element ciszy, kontemplacji. Pamiętam, że jak byłem w ich domu w centrum 
Paryża, to po wejściu do celi uderzyła mnie absolutna cisza. Okazało się, że 
mają specjalne okna zupełnie wyciszające hałas. Taki skrawek pustyni w centrum 
wielkiego miasta. Wielu w tej ciszy może odnaleźć Boga. Przychodzą do nich 
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wierni, mają też dużo powołań i to takich, że ludzie bogaci, ustawieni życiowo, 
porzucają wszystko, zostawiają firmy, domy, samochody i poświęcają się życiu 
kontemplacyjnemu. 

-A jednak większe wrażenie zrobiła na Księdzu Wspólnota Błogosławieństw. 

- To po prostu wariactwo, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Takie pospolite 
ruszenie za Chrystusem. Są tam i małżeństwa, i celibatariusze, i mnisi, i siostry 
zakonne. Mają swoje wydawnictwo, ośrodek rekolekcyjny itd. Tam, gdzie byłem, 
zasiedlili klasztor podominikański. Tak to zresztą we Francji wygląda, że obumiera 
ten stary Kościół, klasztory stoją puste, a takich obiektów jest sporo - samych 
żeńskich karmeli jest około 100, a średnia wieku wynosi w nich 60 lat. I w te 
puste klasztory wchodzą nowe wspólnoty i dają nowe życie. Ale to życie - w 
porównaniu z surowymi regułami, jakie wcześniej w tych murach panowały - jest 
na pierwszy rzut oka wariackie. Przecież te wspólnoty to jest pokolenie 
pohippisowskie, ale przejęci są Ewangelią niesamowicie. Mnie fascynował rodzaj 
szaleństw, na które się rzucają. Na przykład mają bardzo dużo elementów 
żydowskich, śpiewają po hebrajsku psalmy, ostatnią dziesiątkę Różańca też 
odmawiają po hebrajsku, tak jak - uważają - powiedziałby Anioł do Maryji. Mają 
też chorały gregoriańskie, śpiewy ormiańskie i współczesne pieśni. Są tam 
charyzmaty: dar proroctwa, uzdrawiania, dar języków, a jednocześnie sporo 
tradycyjnych elementów: Różaniec, kult papieża - wielką miłość do papieża, której 
we Francji nigdzie indziej nie spotkałem - sakrament spowiedzi jako stałą praktykę, 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, nieustanną Jego adorację. Jeśli chodzi 
o treści wiary, to są strasznie integralni, wierni ortodoksji. Jeśli zaś chodzi o formy, 
to wszystko jest tam wymieszane, taki "katolicki postmodernizm". Biorą z tradycji 
Kościoła wszystko, co im się podoba, byle Bóg był chwalony. Nie ma w tym 
żadnego estetyzowania, żadnego pozowania. Jest w tym może nawet trochę 
kiczu, ale to mi zupełnie nie przeszkadzało. We wszystkim uderzała jakaś 
swoboda, entuzjazm, spontaniczność, brak jakichkolwiek przymusów. Jak to się 
wszystko kupy trzyma, to ja nie wiem. Chyba tylko Duch Święty może to utrzymać 
w jedności. Co się rzuca w oczy, to żywa wiara. Oni strasznie gorliwie wierzą. A 
przy tym są kompletnie naturalni, normalni, tacy jak dzisiejsza młodzież, nic 
sztucznego. 

- Ale chyba jakąś regułę mają. 

- Na pewno mają, ale tego się zupełnie nie odczuwa. Jest tam olbrzymi autorytet 
założyciela, brata Ephraima. Podobny autorytet ma też pasterz każdej ze wspólnot. 
Tam zresztą po raz pierwszy zetknąłem się z głębokim duszpasterstwem, odkryłem 
co to znaczy pasterz. Co mnie też uderzyło, to relacja mistrz - uczeń. 

- Ale co w takim razie buduje sukcesję? Mówi Ksiądz, że bardziej autorytet 
niż reguła. A co będzie, jeśli zabraknie założyciela? 
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- Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kwestia jednego pokolenia, ale wcale 
mnie to nie przeraża. Jeśli oni się rozejdą i założą nowe wspólnoty, to wcale nie 
uważam, że źle się stanie. Nie wiem, czy da się zastąpić kimś innym brata Ephraima 
we Wspólnocie Błogosławieństw albo KikoArguellow neokatechumenacie. Na początku 
się tym martwiłem, ale teraz już o tym nie myślę. Jak się to rozleci, to powstanie 
coś nowego. Jak umrze jeden autorytet, to pojawi się gdzieś inny. A może ich 
dzieło pozostanie, tak jak po śmierci św. Franciszka pozostali franciszkanie. To 
naprawdę nie jest istotne. Ważne jest, ile dobra się przez te wspólnoty już teraz 
dokonało. 

- Użył tu Ksiądz takiego określenia: katolicki postmodernizm. 

- Zajmuję się trochę kul turą współczesną - postmodern izmem. Tam we 
wspólnotach zobaczyłem ludzi, którzy wyrośli w tej kulturze, którzy myślą poniekąd 
podobnie jak postmoderniści w kwestii sztuki, choć niekoniecznie zdają sobie z 
tego sprawę. Po prostu biorą cokolwiek im się z kultury podoba, obojętnie z jakiej 
epoki, byle mieściło się to w ramach ortodoksji. To się może nie podobać estetom. 
Ale jednocześnie muszę przyznać, że w porównaniu z różnymi wspólnotami, które 
widziałem w Stanach Zjednoczonych, i które wydały mi się z formy dosyć zbliżone 
do protestanckich, we Francji cały ten ruch wspólnotowy jest przesiąknięty 
katolicką kulturą ducha. 

- Myśmy się oburzali, kiedy nazywano projekt "Frondy" katolicyzmem 
postmodernistycznym, bo dla nas postmodernizm to nie tylko metodologia 
w naukach humanistycznych, ale przede wszystkim agresywna ideologia 
negująca istnienie prawdy. Tymczasem w świetle tego, co Ksiądz mówi, 
można użyć określenia "pismo czasów postmodernistycznych". 

- To chyba dobra formuła. 

- Czy wspólnoty są misyjne? 

- Powiedziałbym, że jedynie one we Francji są misyjne. 

- A jaki jest ich stosunek do współczesnej kultury, czy czują się wobec niej 
ciałem zupełnie obcym, wyizolowanym, czy też mają świadomość, że 
przynależą do niej? 

- U nich nie ma wrogości do kultury, jaką spotkałem u tradycjonalistów, nie ma 
też nawet zwykłej niechęci do rozmowy czy poczucia wyższości. Oni wyrośli z tej 
kultury, są z nią związani, ale chcą ją ewangelizować. Ich nie interesują 
poszczególne formy estetyczne, dla nich najważniejsze jest, czy ktoś przyjmie 
Chrystusa. 
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- Ale z drugiej strony ta cywilizacja, ta kultura narzuca pewne wzory 
zachowań, przed którymi trzeba się chronić. Przecież gdyby ich w pełni ta 
cywilizacja zadowalała, to nie szukaliby schronienia w Kościele. 

- Rzeczywiście, nieoglądajątelewizji, większość rzeczy mają wspólnych, chronią 
się jak mogą. Przypomni jmy sobie, że w czasach starożytnych pierwsi 
chrześcijanie nie mogli uczestniczyć w całości kultury, gdyż w przeciwnym razie 
musieliby się wyrzec swojej wiary, nie mogli wykonywać niektórych zawodów, 
np. aktora czy nauczyciela. Myślę, że podobna selektywność w podejściu do 
współczesnej kultury będzie dla chrześcijanina konieczna. I stanie się to nie 
dlatego, że ktoś coś takiego sobie wymyśli, ale że wymusi to samo życie. To nie 
jest mój pomysł. To nie tak, że ja sobie wymyśliłem Kościół wspólnot, zacząłem 
go promować, przestałem pisać i zacząłem wcielać swoje idee w życie. Nie jestem 
żadnym Marksem, który chce swoimi ideami zmieniać świat. Po prostu 
zobaczyłem, że to idzie w tym kierunku, czy tego chcemy, czy nie. Jeżeli zaczniemy 
żyć w mniejszości, to będziemy musieli się bronić; jeśli będziemy się bronić, to 
będziemy tworzyć wspólnoty itd. Na pierwszy rzut oka widać, które miejsca w 
Kościele rodzą wiarę. Trzeba być ślepym, żeby tego nie dostrzec. I to jest w tym 
wszystkim najpiękniejsze - że to nie jest nasz pomysł, nie jest nasza idea fixe... 

- Właśnie, zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że się będzie podążało za 
swoimi pomysłami, a nie za wolą Boga. 

- W pewnym momencie zrozumiałem, że całe to moje pisanie, czy Kościół 
narodowy czy otwarty, nie ma sensu, bo to nie ma wpływu na rzeczywistość. 
Najmniejszego! Rzeczywistość będzie taka, jaka będzie. Świat wymusza na nas 
pewne zmiany. We wspólnotach zrozumiałem, że nie żyjemy już w czasach, w 
których należy kultywować obyczaje. Te czasy dawno minęły, bo ludzie nie znają 
już obyczajów. Te obyczaje trzeba wprowadzać. 

- Czyli trudno mówić o konserwatyzmie, bo nie ma czego konserwować. 
Trzeba zatem odtwarzać, a żeby odtwarzać trzeba mieć motywację. 

-1 trzeba mieć podstawowe wzorce. We Wspólnocie Błogosławieństw dostrzegłem 
np., że takim modelem zachowań w sytuacji mniejszości jest instytucja synagogi 
u Żydów. Oni wymyślili taką instytucję, aby przechować wiarę - co tu dużo mówić, 
podobną do naszej - w nieprzyjaznym środowisku. Podobnie rzecz się ma z 
obyczajami domowymi u Żydów w diasporze. Przecież my zupełnie nie posiadamy 
obyczajów domowych. Zajmowałem się swego czasu sporo obyczajami, bo to 
podstawowy problem dla konserwatysty, a za takiego się kiedyś uważałem. I do 
czego doszedłem? U nas sytuacja jest tragiczna, bo przez długi czas kultura 
polegała na tym, że był kościół-świątynia, w którym działo się wszystko, co 
dotyczyło religii, a poza kościołem miejsca dla Pana Boga już za bardzo nie było, 
rozciągał się tam cały obszar życia świeckiego z jego różnymi imprezami, np. 
weselami. U Żydów natomiast czegoś takiego nie było. Pan Bóg był wszędzie: 
Pan Bóg tańczył, Pan Bóg śpiewał, Pan Bóg bawił się na weselu, nie było takiego 
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pęknięcia jak u nas. Uświęcony był każdy moment życia. Tymczasem kiedy u 
nas w wielkich miastach zaczęły rwać się stosunki międzyludzkie, to okazało się, 
że my katolicy poza świątynią nie mamy zupełnie obyczajów. I teraz następuje 
olbrzymia potrzeba, aby ludzi nauczyć żyć po chrześcijańsku, czyli stworzyć im 
obyczaje. Problem nie polega na tym, żeby je odtworzyć, bo często jest to 
niemożliwe. Np. na wsi można było z okazji czerwcowego nabożeństwa spotkać 
się pod krzyżem i wspólnie modlić. Ale w mieście? Hałas, ruch, ulica, samochody. 
Inna atmosfera. Dlatego trzeba być kreatywnym i wymyślać obyczaje. Jeśli 
przyjrzycie się neokatechumenatowi czy Odnowie Charyzmatycznej, to się 
przekonacie, że tworzą one nowe obyczaje. Zwłaszcza neokatechumenat sięga 
do wzorców pierwszych gmin chrześcijańskich, które działały w sytuacji Kościołów 
mniejszościowych, i dostosowuje te formy do naszych czasów. My we 
"Wspólnotach Drogi do Emaus" też tworzymy własne obyczaje, mając pełną tego 
świadomość. Gdzieś po trzech latach praktykowania dany obyczaj przyjmuje się 
we wspólnocie i jest traktowany normalnie. 

- Czyli jest jednak jakaś reguła, jakieś obyczaje, a nie tylko autorytet 
założyciela. 

- Z tym, że wcale nie uważam, aby w przyszłości wszyscy wierni musieli należeć 
do wspólnot. Zawsze zostaną jakieś pobożne rodziny, które ostoją się mocą 
tradycji, wiarą przodków itd. Ale to nie będzie jądro Kościoła. Puls będzie bił 
gdzie indziej. 

- Czy myśli Ksiądz, że Polskę czeka taki sam proces sekularyzacji co 
Zachód? 

- Kiedy rozmawiałem z Hiszpanami i mogłem usłyszeć, jak ten szalenie katolicki 
kraj strasznie szybko się zsekularyzował. Pewnie coś podobnego czeka Polskę. 
Czy jestem wobec tego pesymistą? Myślę, że takie kategorie jak pesymizm -
optymizm są zupełnie nieprzydatne do opisu chrześcijaństwa, bo nie przystają 
do sytuacji. Właściwie to jesteśmy optymistami, bo już wygraliśmy, Pan Jezus 
zmartwychwstał i my tylko ogłaszamy to zwycięstwo, a nie je wywalczamy. W 
tym sensie jest już po zawodach. Jest tylko kwestia ludzi, czy w to uwierzą, czy 
nie. I tylko tu może pojawić się pesymizm. 

- To prawda, jest po zawodach, ale niektórzy nie wiedzą, że zawody miały w 
ogóle miejsce. Myślę, że dziś nie ma jakiejś ogromnej wrogości do Kościoła, 
raczej życzliwa pogarda. 

- Bo postmodernizm nie jest wrogiem chrześcijaństwa, ale wrogiem modernizmu, 
który był wrogiem chrześcijaństwa. Tak więc ta przekładka jest już podwójna. 
Chrześcijaństwo przestało być tą centralną ideą, przeciw której się dziś człowiek 
buntuje. Tu nie ma wrogości, tylko totalne niezrozumienie. Dlatego śmieszni są 
dla mnie ci duchowni, którzy krzyczą na wiernych. Bo ci wierni w dużej części nie 
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wiedzą, dlaczego się na nich krzyczy. Żeby móc na kogoś krzyczeć, to trzeba 
mieć wrażenie, że ten ktoś wie, że źle robi. Tymczasem z naszą wiarą jest dużo 
gorzej niż myślimy. 

- A jednak co byśmy nie robili, to i tak jakoś się kręci. W naszej ostatniej 
ankiecie napisał Ksiądz, że wiara trwa mocą samej wiary, że posiada ona 
sama w sobie pewną moc, która mimo przeciwności uzdalnia ją do 
przetrwania w nieskazitelnej formie. Powiedział Ksiądz, że posługa to nie 
tyle wymyślanie, co raczej obserwowanie i szukanie formy wyrazu dla tego, 
co się dostrzeże prawdziwego. 

- To jest pytanie, jak Duch Święty mówi w Kościele. W moim przekonaniu Duch 
Święty nie mówi przez nawiedzonych intelektualistów, którzy wymyślają jakieś 
idee, a później wcielają je w życie. Duch Święty mówi przez głęboką wiarę 
normalnych ludzi. Nie należy więc tworzyć jakichś schematów i konstruktów, ale 
przysłuchiwać się ludziom, odczytywać ich wiarę i pomagać im wykreować tę 
postawę, jaka w nich się rodzi, pomagać im wykrzesać z siebie to, co w istocie w 
nich jest. To jest ogromna radość widzieć, jak ludzie odnajdują się w nowej formie, 
jak swobodnie w niej wyrażają coś, czego nie potrafili wyrazić dotychczas. 

- Na tym chyba polegał fenomen Kościoła przez wieki. 

- Na tym polega pasterzowanie, co też jest moim doświadczeniem. Ono nie polega 
na tym, że ja mam pomysł i go wcielam. Widzę, że wspólnota rozwija się w jakimś 
kierunku, chcę jej pomóc, a ponieważ mam pewną wiedzę teologiczną i praktykę 
duchową, to posługując się nimi proponuję pewne formy. Ale kiedy widzę, że to 
w tej wspólnocie ludzi zamyka, nie rozwija ich wiary, to się wycofuję. Wiele razy 
musiałem się tak wycofywać, kiedy widziałem, że puls ich wiary jakby słabnie. 
Pasterzowanie polega na nieustannym czuwaniu i obserwowaniu pulsu wiary. Ja 
nie wymyślam, ale myślę wiarą tych ludzi i zastanawiam się, co jest im potrzebne, 
by wzrastali w wierze. Wydaje mi się, że św. Franciszek nie miał wcale gotowego 
projektu na wspólnotę, on po prostu szedł i obserwował co się działo. Zresztą 
najlepsze struktury to są nie te obmyślane w szczegółach, ale te, w których 
pozostawia się miejsce na ciągłe korygowanie nas przez Ducha Świętego. Swojej 
pracy teologa we wspólnotach nie zamieniłbym na żadną katedrę filozoficzną. 
Co innego podpisywać indeksy, a co innego kształtować wiarę. Myślę, że 
wszystkim teologom potrzebna jest taka żywa działalność duszpasterska. To uczy 
pokory. 

- No dobrze, a na czym w takim razie polega różnica między postawą Księdza 
a postawą tych katolików otwartych czy też postępowych, którzy mówią: -
my też obserwujemy ludzi wierzących, znamy ich potrzeby i widzimy, że od 
wiary odstraszają niektóre dogmaty i etyka seksualna Kościoła, dlatego 
trzeba je zmienić... 
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- Od kiedy zaangażowałem się we wspólnoty, strasznie się zmieniłem. W moim 
pisaniu staram się już unikać metajęzyka religijnego. Nie piszę zdań typu: "religia 
katolicka zakłada, że...", tylko mówię: "wierzę w Jezusa Chrystusa". Mówię wprost 
i przedmiotowym językiem, jak jest i jak wierzę, że jest. Nie omawiam już rzeczy 
dookoła, bo to jest często ucieczka od świadectwa osobistego. Gdybym miał te 
dwie postawy porównywać, to bym powiedział, że "po owocach poznacie ich". 
Wiara wspólnot jest zaraźliwa. Znam to z własnego doświadczenia. Wierzcie mi, 
że kiedy przyjeżdżamy głosić do jakiejś parafii, to po czterech dniach już coś się 
zaczyna dziać: ludzie przychodzą, proszą o spowiedź, o modlitwę nad sobą... 

- W czym tkwi siła? 

- Jeżeli chodzi o moją wspólnotę, to w największym stopniu w kerygmacie, czyli 
w orędziu zbawczym. Prowadzimy dodatkowo jeszcze szkołę ewangelizacji, gdzie 
mieszka kilkunastu studentów, którzy oprócz tego, że normalnie studiują, to 
jeszcze uczą się głosić Dobrą Nowinę. Kiedy jeździmy razem z nimi na rekolekcje 
i uczymy ich przepowiadać, to zawsze im powtarzam: - Jeśli coś mówisz, to ty to 
naprawdę mówisz. Jeśli mówisz, że "Jezus Chrystus jest Panem", to nie możesz 
powiedzieć: "chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest naszym Panem". Nie 
możesz się oddalać podmiotowo od tego, co mówisz . Musisz być cały w tych 
słowach. Siła kerygmatu czyli orędzia zbawczego, jak pisze św. Paweł, polega 
nie na mądrości słowa, nie na erudycji, nie na wyszukanych metaforach i trafnych 
porównaniach, ale na mocy słowa. Trzeba mówić z mocą. 

- Ale do tego potrzebna jest głęboka wiara. 

- Często widziałem takich, którzy się nie mogli zdobyć na to, by z całą mocą i 
pełnym przekonaniem to powiedzieć. Im by to nie przeszło przez usta. Mówią 
więc, co trzeba, ale naokoło. Bo co innego powiedzieć: "my katolicy uważamy, że 
Jezus Chrystus zmartwychwstał", a co innego: "Jezus Chrystus zmartwychwstał". 
To pierwsze dopuszcza inne możliwości i dystansuje mówiącego od tego, co 
mówi; tym drugim zaś stwierdzasz fakt i kładziesz się całym sobą pod to, co 
mówisz. Jak ktoś jest na przykład, tak jak ja, filozofem, to jest to niemal harakiri, 
które trzeba popełnić. Bo wtedy trzeba się pożegnać z komfortowym poczuciem 
obiektywizmu, takiego bezstronnego chłodu naukowca. Z całą świadomością w 
to wszedłem, ale wiedziałem co tracę. Na początku, to mi się wydawało, że staję 
się niemal jak Tertulian, że "wierzę, ponieważ jest to absurdem". Pozostałem 
jednak wiernym uczniem świętego Tomasza z Akwinu. Kiedy wszakże głębiej 
wszedłem w tę rzeczywistość Bożą, to dotknąłem takich rzeczy, o których nie 
śniło się filozofom. Bo to nie jest kwestia duszpasterstwa czy kapłaństwa, to jest 
kwestia całego życia. 

- To jest to, co mówił niedawno papież - że ludzie potrzebują dzisiaj nie 
mistrzów, ale świadków, a jeżeli mistrzów, to tylko dlatego, że są oni 
świadkami. Czyli jak ktoś nie jest cały w słowach, które głosi, to ludzie 
wyczują w nim ten dystans. 
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- Znam ludzi, którzy wiedzą dokładnie, co trzeba powiedzieć, ale nie przejdzie im 
to przez gardło. Rodzaj ryzyka, jakie trzeba włożyć, by powiedzieć, że "Jezus 
żyje", i rodzaj entuzjazmu, jaki trzeba z siebie wykrzesać mówiąc to, jest dla nich 
nie do przeskoczenia. Ale inaczej nie można, bo tylko to zaraża. 

- Ale żeby oni mogli zarażać wiarą, to muszą być sami zarażeni. 

- Mamy w Lublinie jeszcze z kilkoma osobami taki pomysł założenia instytutu 
filozoficzno-teologicznego, takiej szkoły, gdzie by się człowiek nie uczył dla 
dyplomu, ale tylko po to, żeby poznać Boga - to jest jedyny sensowny i ostateczny 
cel nauki, tak jak w średniowieczu. 

-Ale nie można poznać Boga tylko poprzez wykłady akademickie. 

- Dlatego byłaby to szkoła o charakterze duchowym, gdzie byłoby dużo miejsca 
na modlitwę i kontemplację, np. przed każdym wykładem adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Taki średniowieczny uniwersytet założył niedawno o. Marie-
Dominique Philippe ze Wspólnoty Św. Jana we Francji. On wyszedł z tego samego 
założenia, co postmoderniści - że uniwersytet się skończył. Zauważcie, że dzisiaj 
na uniwersytetach już nikt się z nikim nie spiera, bo każdy ma swój metajęzyk, 
swoją hermeneutykę i może być spokojnie niezrozumiały, zrobić habilitację i 
zarabiać dzięki temu więcej pieniędzy. Uniwersytety nie służąjuż poszukiwaniu 
prawdy. Są miejscem pracy, miejscem zarabiania pieniędzy dla ludzi, którzy parają 
się czymś, co od czasów neopozytywistów zwykło zwać się nauką. 

- No właśnie, przez to zaniknęła relacja mistrz-uczeń na uniwersytetach. 
Kiedy w średniowiecznym Paryżu wybuchały bunty i profesorowie wraz ze 
studentami wyjeżdżali z miasta, to mówiono, że uniwersytet opuścił miasto, 
dlatego, że uniwersytet to był mistrz i uczniowie, a nie budynki, sale 
wykładowe, biblioteki. 

- Autorytet postmodernistów Jacques Derrida twierdzi, że być filozofem to znaczy 
zaspokajać taką potrzebę społeczną, jakąjest filozofowanie. Według mnie to nie 
jest filozofia, ale doskonale odpowiada temu, jak ludzie widzą dziś filozofię. Oni 
po prostu mają taki kaprys, żeby sobie pofilozofować, zanurzyć się w erudycję i 
mieć poczucie obcowania z czymś głębokim, ale bez większych konsekwencji, 
taki Umberto Eco. My w sumie nie doceniamy postmodernistów... 

- To ciekawe, bo o. Salij powiedział nam niedawno, że my nie doceniamy 
postmodernistów, kiedy mówią, że nie ma prawdy. Bo dla człowieka 
tkwiącego w grzechu rzeczywiście prawda jest niepoznawalna. 

- Czytajcie postmodernistów inaczej. Nie czytajcie, że nie ma prawdy obiektywnej, 
tylko czytajcie, że nie ma wiary w prawdę w tej kulturze, w tej cywilizacji, którą 
postmoderniści najlepiej ze wszystkich opisują. 
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-Wróćmy jednak do tej szkoły, którą chcecie założyć w Lublinie. 

- Nie myślcie sobie, że można coś takiego zrobić od razu - wywiesić kartkę z 
ogłoszeniem i czekać na zgłoszenia, bo będziecie wisieć na ścianie obok ogłoszeń 
buddyjskich, hinduskich i innych. Musicie najpierw stworzyć wspólnotę wierzących, 
robić najprostsze rzeczy-jeździć po parafiach, głosić Ewangelię, a dopiero potem 
kiedy już macie około stu osób zaangażowanych we wspólnotę, można robić 
następną inicjatywę... To samo jest dziś z książkami. Jeszcze niedawno było 
tak, że jak wydawałeś książkę, to zakładałeś, że będzie miała ona czytelników. 
Teraz już nie możesz tego założyć, bo nie ma tych czytelników, trzeba ich sobie 
dopiero wychować. Mnie ludzie we wspólnocie bez przerwy pytają, co czytać. 
Dziś nie jest problem, jak chcą tradycjonaliści, książek zakazanych, ale książek 
nakazanych. Przecież całej kultury nie zabronimy. Poza tym dzisiaj ginie książka 
jako forma przekazu, bo ona zakłada pewną kulturę. Dzisiaj trzeba nie pisać 
książki, ale wychowywać uczniów. A uczniów kształtuje się przez bycie z nimi, 
mówienie, słuchanie, dyskusję. Tak się buduje relacja mistrz - uczeń. Dopiero 
potem można pisać, ale nie dla abstrakcyjnego czytelnika, ale właśnie dla nich. 
Zamierzam wkrótce napisać książkę dla swoich wspólnot. To jest rodzaj 
pasterzowania. Tak powstają np. książki brata Ephraima ze Wspólnoty 
Błogosławieństw. Żeby mieć czytelników, trzeba więc ich sobie wychować. Dziś 
żeby pasterzować w Kościele, trzeba ten Kościół budować, a nie przychodzić na 
gotowe. 

- Czy myśli Ksiądz, że przez te wspólnoty dokona się to, do czego wzywa 
Jan Paweł II - nowa ewangelizacja? Czy myśli Ksiądz, że są one w stanie 
zrechrystianizować Europę? 

- Ja się boję takiego myślenia w kategoriach pankatolicyzmu, to znaczy, że 
wygramy, bo wszystkich nawrócimy. Nie musimy wygrać. Może się świat skończyć, 
a nas będzie pięć procent. To nie jest nasz problem. Nigdzie w Piśmie nie jest 
napisane, że ma nas być sto procent. To problem świata. 

- A l e j a nie nawracam dlatego, że mam pragnienie triumfu, ale dlatego, że 
mnie boli, że "miłość nie jest kochana", że chcę, aby inni byli zbawieni. 

- Dla mnie to nie jest problem, czy uda nam się w końcu zrechrystianizować tę 
kulturę, czy też nie. My mamy to po prostu robić ze wszystkich sił. Ja to odbieram 
jak pewną megalomanię, że siedzi sobie facet i zastanawia się, czy Europa będzie 
chrześcijańska. Zamiast się zastanawiać, idź głoś Ewangelię w swoim środowisku. 
Jak nawrócisz swoich najbliższych, to już bardzo dużo. 

- O to właśnie chodzi. Sam przecież Ksiądz mówi, ile trzeba nawrócić osób 
w najbliższym środowisku, żeby powstał jeden instytut, jedna szkoła, a co 
dopiero Europa. 
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- Teraz moi zakonni przełożeni zastanawiają się, czy mnie nie posłać do Anglii, 
gdzie zresztą nie za bardzo chcę jechać. Jeślibym tam jednak pojechał, to na 
pewno bym nie zaczynał od zakładania instytutu, tylko głosiłbym Ewangelię. 
Dopiero po iluś tam latach ja albo dopiero mój następca mógłby się o coś takiego 
pokusić. 

- Ale tak samo działali Apostołowie. Przecież oni nie mieli planów 
ewangelizacji Europy, nie kombinowali w takich kategoriach. Robili swoje. 
A jednak z tych podróży misyjnych wyłoniła się z czasem chrześcijańska 
Europa. Jeśli zaczniemy myśleć w tych kategoriach: jaka Europa?, jakie 
instytucje międzynarodowe?, to nigdy tej chrześcijańskiej Europy nie 
będzie. Trzeba myśleć w kategoriach: jaka moja rodzina? jakie moje 
podwórko? - a wtedy - jak Bóg da - urzeczywistni się ta Europa. 

- Mówienie o tym, czy Europę należy ewangelizować przez zakładanie wspólnot, 
to nie jest moja perspektywa. Na pytanie: "czy Kościół należy przeżywać we 
wspólnocie?", odpowiem ci: "tak, należy, bo jedną z istotnych cech Kościoła jest 
jego wspólnotowość. To jest prawda, więc tak należy czynić". W wielkich miastach 
Kościół przestał funkcjonować jako wspólnota i trzeba to odbudować - z 
uwzględnieniem warunków miejskich, a nie wiejskich jak do tej pory. W ogóle 
czego bym życzył sobie i innym, to pozbyć się kilku problemów, które tak naprawdę 
nie są naszymi problemami. To jest tak jak moja kłótnia z Maćkiem Ziębą, czy 
chrzcić kapitalizm. 

- Trzeba chrzcić kapitalistów! 

- Myślę, że nadchodzi taki czas, że chrześcijanin będzie musiał umieć więcej - i 
głosić Dobrą Nowinę, i być filozofem, i administrować. Tak jak w pierwotnym 
chrześcijaństwie. Chociażby św. Augustyn - robił, co było akurat do zrobienia, bo 
takie czasy były. Był biskupem, a więc pasterzem, był zakonnikiem, teologiem, 
filozofem - i genialne rzeczy robił. Ale to dlatego, że miał autentyczną wiarę. 
Kończą się już te czasy inteligentów katolickich, że mogli oni obsługiwać tylko 
intelektualną klientelę. Teraz jak nie będziesz umiał wszystkiego, to nikt cię nie 
będzie czytał. Te pisma intelektualistów-katolików, jeżeli za dwadzieścia lat będą 
wyglądały tak jak dzisiaj, to nie będą czytane przez ludzi wierzących, owszem 
przez polonistów, humanistów, ale nie przez ludzi, których motywuje do czytania 
wiara. Jak do mnie przychodzą młodzi ze wspólnoty i pytają, co mają czytać, to 
ja im polecam "List", a nie te pisma katolików-intelektualistów, które są - zgoda -
głębokie, pięknie redagowane, pluralistyczne, tolerancyjne, ale nie są niestety 
żarliwe. Z tego właśnie powodu polecam "List", choć trzeba wiedzieć, że większość 
członków naszych wspólnot to ludzie z wyższym wykształceniem. Jestem jakoś 
odpowiedzialny za wiarę ludzi, troszczę się więc o nią, o niej myślę przede 
wszystkim, mniej o intelekcie. 
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- No właśnie, przeczytałem niedawno tekst jednego redaktora pisma 
katolickiego, który krytykuje drugiego redaktora katolickiego za to, że tamten 
ośmiela się twierdzić, że w sprawie aborcji istnieje coś takiego jak prawda. 
Piętnuje go jako niechętnego dialogowi, bo przecież stwierdzenie prawdy 
zamyka dyskusję, a urok dialogu polega na tym, że on nigdy się nie kończy, 
a więc nigdy nie dochodzimy do prawdy. 

- Wierzcie mi, ja tych ludzi naprawdę lubię, nie mam do nich żadnych uprzedzeń, 
pisywałem do nich, ale niechby się przyznali:"- Słuchajcie panowie, pomyliliśmy 
się, myśleliśmy, że ten pluralizm, ten wolny rynek idei to będzie jakaś olśniewająca 
burza mózgów, a tu kicha wyszła, kompletna kaszana, nuda straszna". Nie ma z 
kim dyskutować. Kultura w zasadzie jest dziś martwa. A trupa nawet Miłosz nie 
ożywi. 

- Kiedy robiliśmy program o współczesnym neopogaństwie przytoczył 
Ksiądz taką intuicję o. Marie-Dominique Phillipe'a, że życie Kościoła 
porównać można do życia Chrystusa i oto wkraczamy jakby w epokę, która 
przypomina moment agonii Chrystusa na krzyżu, kiedy opuszczają Go 
uczniowie, jest samotny, niezrozumiany. A jednocześnie w tym opuszczeniu 
dokonuje się największy triumf Chrystusa. 

- O. Phillipe jest bardzo ostrożny. Nie chce bawić się w jasnowidza, pragnie 
natomiast podzielić się osobistą intuicją, że dostrzega taką analogię, ale nie znaczy 
to, że wieści on koniec świata. Na pewno żyjemy w czasach, kiedy trzeba będzie 
wrócić do m a r a n a t h a , to znaczy do o c z e k i w a n i a . Myśmy to t r o c h ę w 
chrześcijaństwie zagubili, za bardzo się w tym świecie zainstalowaliśmy, natomiast 
nie ma w nas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa jak było to w 
pierwotnym chrześcijaństwie. Przecież istotnym pragnieniem chrześcijanina jest 
to, aby połączyć się wreszcie w końcu z Bogiem. 

-No właśnie, jak ktoś pozna Chrystusa, to tak jak św. Paweł, zwytęsknieniem 
oczekuje końca. 

-1 nic innego go już nie pociąga. Tam, gdzie nie ma Chrystusa, jest nuda. W tym 
sensie żyjemy w czasach postmodernistycznych czyli czasach koheletowych: 
"wszystko już było". Ta cywilizacja jest bez Boga, dlatego jest bez życia i jako 
taka oferuje nam nudę. 

rozmawiali: Grzegorz Górny i Rafa! Smoczyński 
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Dowodem nieskończoności Najwyższego jest fakt, że On, 
twórca światów, postanowił stać się stworzeniem dla zbawienia 
stworzenia. "Widzę teraz sens owego poniżenia, w żaden inny 
sposób niemożliwego do pojęcia: wolał raczej odzyskać mnie, 
niż stworzyć nowe światy". Newman doskonale zrozumiał co 
znaczą słowa Chrystusa do Żydów, że gdyby chciał, mógłby 
stworzyć nowych ludzi z kamieni. A jednak nie! Przyjął ciało, 
urodził się jak człowiek, poddał się cierpieniom tak jak nikt 
inny i złożył w ofierze. Newman podkreślał, że ta ofiara nie 
była aktem sądowego zadośćuczynienia. Nie była wykonaniem 
aktu sprawiedliwości, tak jakby Bóg domagał się ofiary ze 
swego syna jako odpłaty za grzech. Jedna łza, jeden grymas 
bólu wystarczyłyby pisze autor "Apologii". Tajemnica 
wcielenia jest znacznie głębsza. Mówi ona o nieskończonej 
wierności i dobroci Boga, który wszystko oszczędza. 

PAWEŁ LISICKI 

POCHWAŁA KONSEKWENCJI 
CZYLI RZECZ O KARDYNALE NEWMANIE 

Ludzie, mimo wszelkich możliwych zabezpieczeń, w niewielkim tylko 
stopniu odpowiadają za przyszłe losy swych dzieł. Zgadzam się wprawdzie, że 
od każdego, kto mieni się być nauczycielem, mamy prawo wymagać, by potrafił 
przewidzieć wnioski i skutki, jakie umysł ludzki może z jego idei wyprowadzić. Na 
tej podstawie wini się Marksa za komunizm albo też uważa, iż nietzcheanizm 
przyczynił się do sukcesów narodowego socjalizmu. Jakkolwiek nawet tu trzeba 
być ostrożnym i nie wydawać oceny zbyt pochopnie. Są bowiem też i tacy 
filozofowie, całkiem wpływowi, którzy uważają, że idea totalitaryzmu pochodzi od 
Platona. Inni sądzą, że wszelka przemoc zakorzeniona jest w Biblii. Można im 
wiele mówić o Dekalogu, a oni i tak będą powoływać się na to, co nazywają 
zbrodniami Jozuego. Niezależnie bowiem od siły ciążenia i naturalnego 
ukierunkowania danego myślenia trzeba zawsze uwzględnić elementy względem 
niego zewnętrzne. Chodzi o możliwość fałszywej interpretacji, przeinaczenia i 
celowego wykorzystania autorytetu nieżyjącej osoby dla poparcia wątpliwych i 
kontrowersyjnych tez, na których przyjęcie, gdyby ta żyła, nigdy by nie wyraziła 
zgody. 

Przyznaję wprawdzie, że każde przedstawienie myśli wielkiego człowieka 
ducha jest w pewnej mierze interpretacją, tym niemniej uważam, że granice 
oddzielające uprawnioną interpretację od nieuprawnionej są dość wyraźne. 
Szczególnie jeśli postać historyczna, o którą chodzi, władała językiem pewnie i 
wyrażała się jasno. 
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Jedną z cech epoki współczesnej, jest brak uznanych wzorców i kryteriów 
oceny intelektualnej. Nie mam na myśli żadnej formy cenzury administracyjnej. 
Chodzi o naturalną kontrolę sprawowaną przez elity umysłowe, których sąd 
powinien odpowiadać wartości rzeczy. Niestety, właśnie wśród tych elit i tam, 
skąd można by się spodziewać oparcia i obrony przeciw chaosowi, czyli na 
uniwersytetach, rozbieżność i nietrafność opinii jest największa. Szczególnie zaś 
gdy rzecz dotyczy kwestii duchowych i religijnych. 

Przychodzi mi tu do głowy pewien przykład, tym lepszy, że nie tylko 
obrazuje problem ale może być doskonałym wprowadzeniem do opisu życia i 
myśli Johna Henry Newmana. Chodzi o z pozoru mało znaczący tekst Jeana 
Dujardina pt. "Dialog Żydów i chrześcijan" ("Znak" 468, maj 1994 rok). Autor 
przedstawia tam swoje przemyślenia na temat zmiany stosunku Kościoła 
katolickiego do Żydów i judaizmu po Soborze Watykańskim II. Mniejsza o wartość 
tychże przemyśleń, uderzyło mnie co innego - otóż autor, oratorianin, a więc 
osoba niejako z natury rzeczy obeznana z pismami Newmana, najpierw dochodzi 
do wniosków absolutnie sprzecznych z tym, co Newman pisał i mówił, a następnie 
przytacza, jakby uzasadniając swe stanowisko, znane twierdzenie kardynała, iż 
"tu na ziemi żyć znaczy zmieniać się; być doskonałym, to zmieniać się często". 
Powtarzam: nie będę zgłębiać argumentów Dujardina, mój cel jest znacznie 
skromniejszy. Nie poprzestanę nawet na wykazaniu, iż jego rozumienie judaizmu 
pozostaje w radykalnej opozycji do poglądów Newmana, dla którego "judaizm 
był lokalny, ponieważ był niedoskonały; kiedy stał się wewnętrzenie skończony, 
stał się na zewnątrz uniwersalny i przybrał miano katolicyzmu" (Discourses to 
Mixed Congregations"). 

Nadużycie autorytetu Newmana nie ogranicza się tylko do tego jednego 
problemu. Dujardin uderza w sam korzeń myśli newmanowskiej, kiedy utrzymuje, 
że obecnie "prawda, która została nam powierzona, ku której zmierzamy, jest 
prawdą dialogiczną. Dlatego właśnie możemy równocześnie bez lęku i obaw 
uważać, iż jesteśmy w prawdzie, nie uważając zarazem, że drugi jest z niej 
wyłączony". I dalej francuski oratorianin, czując już gdzie się zapędził, wysuwa 
ostateczny argument: "czy oznacza to przyjęcie dwóch prawd, dwóch dróg? Nie, 
(...) ale oznacza przyjęcie, że drogi Boże nie są naszymi drogami". To całkiem 
jasne rozumowanie, jeśli przyjąć, że mamy wciąż do czynienia, przynajmniej 
formalnie, z duchownym Kościoła katolickiego, który dlatego musi publicznie 
maskować sprzeczność swych zasad i ich konsekwencji. Z zasady, że "drogi 
Boże nie są naszymi drogami" wynika, iż żadna ziemska instytucja nie posiada 
całej prawdy i nie ma autorytetu do uniwersalnego nauczania. Jednym słowem 
francuski oratorianin chce powiedzieć, że prawdy o objawieniu dla nas, po ludzku 
rozpoznawalnej, w ogóle nie ma. To konieczny wniosek: skoro dwa sprzeczne 
twierdzenia religijne - że Jezus jest Bogiem Wcielonym, jak chcą katolicy, i że 
Jezus nie jest Bogiem Wcielonym jak uważają wyznawcy judaizmu - są 
równocześnie prawdziwe, to kategoria prawdy traci sens. 

Prawda dialogiczną ma dokładnie takie znaczenie jak demokracja 
socjalistyczna - przymiotnik służy do obalenia znaczenia rzeczownika. Nie 
poświęciłbym więc temu tekstowi aż tyle miejsca - nie jest ani szczególnie wybitny, 
ani szczególnie zły, stanowi raczej normę średnią artykułów teologicznych 
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dotyczących dialogu - gdyby nie przywołano na końcu nazwiska Newmana. 
Wprawdzie dobrany przez Dujardina cytat może udowodnić wszystko, ale chodziło 
tu o czcigodne nazwisko zmarłego kardynała. Jeśli myśl Newmana sprowadza 
się do tego, że "żyć to zmieniać się", to zaiste, marny byłby z niego prorok. Byłby 
to jeden z tych rzadkich figli w dziejach, kiedy autor banału stał się cenionym 
autorytetem. Jego karierę możnaby wytłumaczyć chyba tylko tym, że banał przez 
swą ogólność doskonale nadaje się do uzasadnienia każdego wniosku. Niestety, 
takie zabiegi sprawiają, że myśl newmanowska zostaje zawłaszcznona przez 
osoby, które nie mogą uchodzić za jego spadkobierców. Cały sens wypowiedzi 
kardynała sprowadzał się bowiem do tego, że człowiek rozpoznaje drogi Boże, 
że istnieje nieomylny, obecny w dziejach, założony przez samego Najwyższego 
autorytet, który posiada prawdę i jest nim tylko Kościół katolicki. Prawda ta, 
chociaż przekracza umysł ludzki, zostaje wyrażona w j e d n o z n a c z n y c h , 
racjonalnych formułach i zobowiązuje do posłuszeństwa. Rozstrzygnięcia religijne 
owego autorytetu są absolutnie pewne, niezmienne i dane do wierzenia jako 
objawione słowo Boże. 

Być może przed takim zniekształceniem nic nas nie uchroni i za kilka lat 
kardynał Newman stanie się patronem dialogu międzyreligijnego. A może nawet, 
któż to wie, cytatem z jego dzieł opatrzy ktoś artykuł dotyczący wartości religijnej 
ateizmu? Nie zdziwiłbym się wcale. 

To wszystko jednak jeszcze przed nami. Z mojego punktu widzenia, 
powiadam, ojciec Dujardin ma zasługi. Nie przypisałbym mu wprawdzie odwagi 
myślenia, co do której sam zdaje się być przekonany, a jego postępowanie 
określiłbym raczej mianem tupetu. W każdym razie od razu wskazał on najbardziej 
delikatny punkt myśli Newmana. Faktem jest bowiem, że kwestie zmiany i rozwoju 
zdają się być kluczowe, jeśli chcemy zrozumieć tak życie jak i poglądy wielkiego 
odnowiciela brytyjskiego katolicyzmu. 

P i ę k n y w i e k X I X 

John Henry Newman przyszedł na świat 21 lutego 1801 r. w Londynie, 
jako najstarszy z sześciorga rodzeństwa, trzech chłopców i trzech dziewcząt 
(Anglia znajdowała się wówczas w samym ogniu wojen z Francją). Zmarł w 
Edgbaston, Birmingham, 11 sierpnia 1890 r. (był to okres szczytu potęgi imperium 
królowej Wiktorii). Kiedy Newman miał piętnaście lat i przeżywał to, co później 
nazwał nawróceniem religijnym, Europa leczyła rany po wojnach napoleońskich, 
cieszyła się początkiem łaskawych rządów Świętego Przymierza, fascynowała 
działaniem ruchów studenckich, odkrywała potęgę geniuszu ludzkiego, który 
przejawił się w rewolucji przemysłowej. Kiedy w 1822 r. Newman został członkiem 
(fellow) Oriel College w CMordzie - "był to punkt zwrotny w jego życiu i ze 
wszystkich dni najbardziej pamiętny" - w Wilnie i Warszawie czytało się "Ballady" 
Mickiewicza, w Prusach święcił triumfy heglizm, w dalekiej Grecji walczył lord 
Byron. 

Chociaż filozofia "szkiełka i oka" zdawała się być na kontynencie w 
odwrocie ustępując miejsca żywotnej, uczuciowej idei romantyzmu, to na 
uniwersytetach brytyjskich rozpoczynał się właśnie "marsz rozumu". Początek 
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lat trzydziestych (Newman był już od pięciu lat księdzem anglikańskim) to okres 
rosnącej niechęci do Kościoła i zwycięstw wrogów religii. Reakcję na sukcesy 
liberałów stanowił ruch oksfordzki, który zmierzał do odnowienia anglikanizmu i 
obrony tradycji przed zakusami racjonalizmu. Wszystko zaczęło się od głośnego 
kazania Johna Keble z 14 lipca 1833 r. o "Apostazji narodowej". Data wybrana 
była nieprzypadkowo. 44 lata wcześniej wybuchła Rewolucja Francuska, której 
idee stanowiły główny przedmiot krytyki członków ruchu. Zwolennikami ruchu 
oksfordzkiego byli tacy teologowie i wpływowi myśliciele: Edward Bouverie Pusey, 
Hurrel Froude, William Palmer czy wreszcie sam Newman. W 1833 r. zaczęły się 
ukazywać tzw. traktaty na czasie. Opublikowano ich razem 90. Najwięcej, bo aż 
26, napisał Newman. 

Kiedy w 1845 r. Newman kończył esej o "Rozwoju doktryny chrześcijańskiej", 
który stanowił jego pożegnanie z anglikanizmem, romantycy polscy zbierali się 
na zebraniach pod przewodnictwem mistrzaAndrzeja Towiańskiego, gdzie marzyli 
o nowym królestwie ducha wolności i nowym kapłaństwie. Było to zaledwie na 
trzy lata przed Wiosną Ludów i opublikowaniem "Manifestu komunistycznego". 9 
października 1845 r. Newman został przyjęty na łono Kościoła katolickiego przez 
ojca Dominika, pasjonistę włoskiego. Zaledwie trzy dni wcześniej nastąpiło inne 
ważne dla XIX wiecznego katolicyzmu wydarzenie: Ernest Renan zerwał z Saint-
Sulpice i ostatecznie pożegnał się z religią katolicką. Opublikowanie w 1863 r. 
przez Renana "Żywotu Jezusa", książki odrzucającej bóstwo Chrystusa i 
dowodzącej, że był on jedynie szlachetnym człowiekiem - zbiegło się niemal w 
czasie z wydaniem "Apologii pro vita sua" Newmana. 

W 1870 r. Newman opublikował "Logikę wiary". Wybucha wojna prusko-
francuska zakończona druzgocącym zwycięstwem Bismarcka i zjednoczeniem 
Niemiec. Rewolucjoniści opanowali Paryż, który z wielkim trudem został odbity 
przez wojska rządowe. Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności 
papieskiej oraz zadeklarował, że istnienie Boga może być poznane przez rozum 
naturalny. Niewiele to pomogło. W 1871 roku ukazała się praca Darwina "O 
pochodzeniu człowieka", odebrana przez wielu jako dowód, że człowiek jest tylko 
rodzajem zwierzęcia, a dusza złudzeniem. Wśród elit intelektualnych coraz 
większe powodzenie zaczęło zdobywać przekonanie, że rozum jest wrogiem wiary, 
a ta ostatnia raczej przesądem lub, w najlepszym razie, absurdem. Był to okres 
wzrostu popularności duńskiego myśliciela Sórena Kierkegaarda, zmarłego w 
1853 r. Ostatnich dwadzieścia lat życia kardynała to czas, gdy pojawiły się kolejne 
dzieła Nietzschego, a przekonanie, że "Bóg umarł" budziło co najmniej niezdrowe 
podniecenie. 

Społeczeństwo, które w okresie młodości i dzieciństwa Newmana na ogół 
składało się z ludzi wierzących, zyskało zupełnie nowe oblicze. Zwyciężyła w nim 
idea postępu, zaufanie do świeckiej nauki i sceptycyzm w sprawach religijnych: 
"Tak oto wszyscy wiktoriańczycy, bogaci i biedni, doszli do wiary w postęp. Wiedza 
budziła w nich cześć religijną. Średniowiecze widziało w świecie tylko skutek 
wolnej woli Boga; wiek osiemnasty spróbował pogodzić rozumną wiarę z 
systemem praw naturalnych; w dziewiętnastym wieku wielu uczonych uważało, 
że mają przed sobą świat sił mechanicznych" (Andre Maurois, "Dzieje Anglii"). 
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Newman mógł patrzeć, jak za jego życia święci sukcesy liberalizm, a więc 
przekonanie, że wyznanie jest sprawą prywatnego sumienia, wszyscy ludzie 
zostanązbawieni niezależnie od wiary, jeśli tylko żyją uczciwie, a Istota Najwyższa 
jest też najbardziej pobłażliwa pod słońcem. Nawet jego najbliższa rodzina była 
dobrym przykładem przemian powszechnych. Jeden z braci został deistą, drugi 
ateistą. Mimo to Newman nie zmienił swoich przekonań. 12 maja 1879 r. otrzymał 
kapelusz kardynalski z rąk papieża Leona XIII. W swoim wystąpieniu oświadczył, 
że przez całe życie był przeciwnikiem liberalizmu lub "doktryny głoszącej, iż w 
religii nie ma prawdy, a jedno wyznanie jest równie dobre jak inne", uznającej 
też, że chrześcijaństwo jest "niczym więcej niż sentymentem i gustem, a nie 
faktem obiektywnym i czymś cudownym". 

Jeśli przyjrzymy się temu stuleciu jako całości, to samo pojawienie się w 
nim osoby Newmana zakrawa na cud. Z jednej strony społeczeństwo, które uznało 
za naczelne zasady przyjemności i korzyści, z drugiej radykalne, nihilistyczne 
ruchy rewolucyjne. Z jednej mieszczański agnostycyzm, z drugiej szalony ateizm. 
Gdzie tu miejsce dla Newmana? Gdzie w tym całym wirze zmian, w atmosferze 
entuzjazmu dla panowania rozumu z jednej strony oraz rozpaczy i zagubienia z 
drugiej, miejsce dla człowieka, który całą istotą swej myśli uczynił obronę religii 
objawionej? Przedziwny zbieg okoliczności. Epoka, w której sprawy wyznania 
zostały przesunięte do obszaru problemów prywatnych, jest też czasem jego 
dojrzałości . Co więcej , jeśl i Newman w ogóle zdobył wpływ na umysły 
współczesnych, to zawdzięczał go wyłącznie swoim tekstom poświęconym religii. 
Newman nie zajmował się polityką. Do debaty politycznej włączył się tylko raz, a 
to w związku z wojną krymską. Mimo to, jak zauważył Russel Kirk, żaden inny 
polityk lub publicysta - nawet wielki przywódca torysów Beniamin Disraeli - nie 
zrobił tyle dla sprawy zachowania cnót konserwatywnych w społeczeństwie 
brytyjskim, co właśnie autor "Logiki wiary". 

O czym więc można powiedzieć? O sile osobowości? O tym niezwykłym 
fakcie, że ludzka dusza jest niezależna od czasów i że człowiek, jeśli tylko idzie 
za wewnętrznym głosem prawdy, w końcu dotrze do celu? Jeśli Nietzsche i 
Kierkegaard nadal odgrywają w historii intelektualnej XX stulecia wielką rolę, to 
miejsce zarezerwowane dla Newmana jest dość skromne. Nic dziwnego. XX-
wieczne elity umysłowe zgodziłyby się z przekonaniem, że Marks, Nietzsche oraz 
Kierkegaard dokonali radykalnego zerwania z dotychczasową tradycją myśli i 
filozofii, powrót do której jest już niemożliwy. Jasno wyraziła to Hannah Arendt, 
gdy napisała, że "Kierkegaard dokonując skoku od zwątpienia do wiary wniósł 
zwątpienie do wiary, przekształcił atak nowoczesnej nauki na rel igię w 
wewnątrzreligijną batalię. Od jego czasów poważne religijne doświadczenie 
wydaje się możliwe tylko w napięciu między zwątpieniem i wiarą, w zadręczaniu 
wiary za pomocą wątpliwości i uwalnianiu się od tej udręki jedynie dzięki 
gwałtownemu uznaniu absurdalności zarówno ludzkiego losu, jak i człowieczej 
wiary" ("Between Past and Futurę"). Taka wiara niszczy pewność i podmywa 
wszelką instytucję religijną. Oparta jest na swoistym paradoksie, który można by 
sprowadzić do twierdzenia, że im bardziej wierzymy, tym bardziej mamy wątpić. 
Nie wiem, czy jakikolwiek człowiek poza samym Kierkegaardem i być może jego 
następcami był do takiej wiary zdolny. Jeśli przyjąć powyższą opinię, to po czasach 
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Kierkegaarda poważne doświadczenie religijne ma polegać właśnie na tym. Skoro 
tak, to doświadczenie religijne Newmana nie było poważne, a więc specjalna 
uwaga mu się nie należy. 

Nie wiem na czym opiera się ten argument. Sytuacja, w której wiara jest 
zadręczana pemanentnymi wątpliwościami i na odwrót, nie tyle świadczy, moim . 
zdaniem, o poważnym doświadczeniu religijnym, ile o stanie chorobowym. Jest 
to religia, która do niczego nie zobowiązuje, bo brak jej mocy, a Bóg, którego 
objawia, zdaje się być dotknięty poważną chorobą osobowości. W każdym razie 
nie można Go o nic prosić z ufnością, a już w żadnym wypadku występować w 
Jego imieniu na ziemi. Mam jednak wrażenie, że do wszystkich udręk nękających 
świat nie ma potrzeby dodawać jeszcze problemu niezrównoważonego Boga. 

Z n a k s u m i e n i a 

O Newmanie mówi się często jako o sceptyku. I w pewnej mierze jest to 
słuszne. Niewielu myślicieli zdawało sobie sprawę, jak trudno jest przekonać 
innego człowieka do posiadanej przez siebie racji. Sceptycyzm Newmana dotyczył 
jednak ludzkiej mocy, a nie samej Prawdy i jej głosu. Cóż to bowiem za sceptyk, 
dla którego ze wszystkich faktów najoczywistszym było istnienie Boga. Od tego 
doświadczenia zaczęło się, można powiedzieć, życie duchowe przyszłego 
kardynała. Opisuje to w swej autobiografii "Apologia pro vita sua", gdzie stwierdza, 
że od samego początku cechowała go "nieufność do wszystkich zjawisk 
materialnych", a "spoczynek odnajdował w myśli o dwóch i tylko dwóch 
absolutnych i świetliście oczywistych bytach - o sobie i swoim Stwórcy". Ta myśl 
towarzyszy wszystkim rozważaniom autora Apologi i . Istnienie Boga jest 
oczywistością równie wyraźnąjak samo istnienie Newmana. Jedno jest niemożliwe 
bez drugiego, choć w przypadku obydwu faktów podanie przekonującego dowodu 
logicznego jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, bo konkretne fakty nie mogą 
być udowodnione w drodze dedukcji. A Bóg, o którym pisze Newman, jest żywą 
konkretną osobą. 

Chociaż pewnego rodzaju d o w ó d , p o ś r e d n i i oparty na z m y ś l e 
wnioskowania, można również u niego znaleźć. Znakiem Boga jest w każdym 
człowieku sumienie. Obecna w każdym instancja, która mówi co jest dobrem, a 
co złem. "Przyjmuję zatem, że sumienie ma swoje uprawnione miejsce wśród 
naszych aktów duchowych, równie realne, jak działanie pamięci, rozumowania, 
wyobraźni lub zmysłu piękna. Przyjmuję dalej, że tak samo jak istnieją przedmioty, 
które przedstawione umysłowi powodują uczucia smutku, żalu, radości lub 
pragnienia, tak też są rzeczy, które wzbudzają w nas aprobatę lub sprzeciw, i 
które w konsekwencji nazywamy dobrymi lub złymi, kiedy ich doświadczamy" 
("Logika wiary"). Jak do niego docieramy? Po prostu używając. Sumienie odkrywa 
się nam w akcie refleksji duchowej, tak jak każda z innych władz duszy. Ma 
podwójny charakter. Z jednej strony jest poczuciem moralnym, z drugiej nakazem 
autorytatywnym. 

Możnaby zapytać: co odróżnia sumienie od zmysłu piękna, albo po prostu 
od gustu? Oba zmysły dostarczają nam bowiem uczucia przyjemności lub 
przykrości. Tym, co je odróżnia, jest - zdaniem Newmana - pewna charakterystyczna 
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cecha sumienia, a mianowicie fakt, że "sumienie nie polega na sobie samym, 
lecz niepewnie sięga do czegoś poza sobą i niejasno dostrzega dla swych decyzji 
sankcję wyższą od siebie". 

To, że nam się podoba obraz El Greco, do niczego nas nie zobowiązuje, 
ale to, że podoba się nam prawdomówność, zobowiązuje nas do niekłamania. 
Akty sumienia są jakby przerwane, niedomknięte. Zmysł piękna wystarcza sam 
sobie. Przyjemność na widok pięknego przedmiotu i przykrość z powodu złego 
zestawienia kolorów pozostaje w naszym wnętrzu. Natomiast akty sumienia 
spotykane w naszej duszy pochodzą i czerpią siłę z zewnątrz - "stąd to zwykle 
mówimy o sumieniu jako o głosie - wyraz, którego nigdy byśmy nie użyli w stosunku 
do poczucia piękna, i to o głosie samym czy powtórzonym przez echo, 
rozkazującym i z m u s z a j ą c y m , jak żaden inny nakaz w całym n a s z y m 
doświadczeniu". Co więcej, również uczucia, których doznajemy wskutek działania 
sumienia, wskazują na kogoś, kogo sumienie jest jedynie przedstawicielem. "Jeżeli 
w samej rzeczy odczuwamy odpowiedzialność, wstyd, strach przy przekroczeniu 
głosu sumienia, to wynika z tego, że jest ktoś, przed kim jesteśmy odpowiedzialni, 
kogo wstydzimy się, kogo wymagań wobec nas boimy się". Nasze wewnętrzne 
doświadczenie mówi nam zatem o tajemniczej Osobie. Wstyd, bojaźń, strach, 
poczucie przyjemności wreszcie - wszystkie one nie dają się wytłumaczyć inaczej 
niż w sposób osobowy. Nie wstydzimy się bowiem ani wobec zasad, ani wobec 
przedmiotów martwych. Wstydzimy się przed kimś. Doznanie wstydu zawsze 
jest świadectwem czyjejś obecności. 

Spór może się jedynie toczyć o to, kim jest ta tajemnicza osoba. Dla jednych 
to po prostu ja sam. Inni gotowi są widzieć w sumieniu głos społeczności zbiorowej. 
Po prostu przyjęte przez społeczność zakazy i nakazy przenikają dzięki 
wychowaniu do prywatnej psychiki i od tej pory zyskują władzę nad "ja". Jak to 
jednak ma być konkretnie? Przecież z przyjętych w dzieciństwie zakazów jedne 
odrzucam, a inne przyjmuję. Ba, wskutek dojrzewania mogę uznać, że niektóre 
niepodważalne i najsilniej wpojone mi zasady są też głęboko niesłuszne. 
Wystarczy choćby przyjrzeć się buntom kolejnych pokoleń, aby zrozumieć tę 
prawdę. Co więcej, zasad tych nie przyjmuję, gdy się nad tym zastanawiam, 
automatycznie. Z nakazami moralnymi sprawa wygląda inaczej niż z wiążącymi 
mnie prawami psychologicznymi. Tu nie ma akcji i reakcji. W działaniu sumienia 
zawsze jest element wolności. Moje doświadczenie sumienia mówi wyraźnie, że 
zwracam się ku tajemniczej istocie rozumnej. Ku komuś, kto po pierwsze - ocenia, 
a po drugie - wydaje rozkazy, kto gani i pochwala. Stąd Newmanowa podwójność 
uczuć sumienia: z jednej strony zmieszanie, strach i potępienie siebie, z drugiej 
głęboki spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Nie jest też dobrą odpowiedzią, że to ja sam jestem podstawą głosu 
sumienia. Wyraźnie chodzi o kogoś, kto ma prawo rozkazywać i w stosunku do 
kogo winien jestem posłuszeństwo. Gdybym sam był źródłem aktów sumienia, 
to uczucia moralnej przyjemności i przykrości musiałyby być, z rozumowego 
punktu widzenia, skutkiem choroby. Jak mogę sensownie wytłumaczyć wstyd 
wobec siebie samego lub chęć potępienia siebie? To tak, jakby jedna cząstka 
mnie samego potępiała się i wstydziła drugiej, chociaż nie jestem w stanie wykazać 
jakiejkolwiek hierarchii między nimi. A więc, utrzymuje autor "Logiki wiary", 
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doświadczenie sumienia prowadzi nas do przedmiotu nadprzyrodzonego. 
"Zjawiska sumienia (...) pomagają wycisnąć na wyobraźni obraz najwyższego 
Władcy, świętego, sprawiedliwego, potężnego, wszechwiedzącego, wynagradzającego 
Sędziego, który jest twórczą podstawą religii, tak samo jak poczucie moralne jest 
podstawą etyki". 

Oto więc pierwsza i najważniejsza zasada myślenia Newmana: Bóg żywy, 
osobowy, wszechpotężny i osądzający. "Toteż jest rzeczą wątpl iwą, czy 
uświadamiamy sobie obecność naszych bliźnich z większą wyrazistością niż te 
wybrane dusze są zdolne kontemplować i uwielbiać niewidzialnego i niepojętego 
Stworzyciela". Innymi słowy problemem Newmana było nie tyle dowiedzenie 
istnienia Boga, ile raczej przełożenie na zwykły język pewności z jaką ta idea mu 
się objawiła. Nie dowodzi się przecież istnienia swej matki, po prostu się mówi 
się o niej. "Jestem katolikiem na mocy mej wiary w Boga; a gdy się mnie pyta 
dlaczego wierzę w Boga, odpowiadam, że dlatego, iż wierzę w siebie, gdyż 
uważam za niemożliwe wiarę w mą własną egzystencję (a co do tego faktu mam 
pewność) bez jednoczesnej wiary w istnienie Tego, który żyje jako osobowy, 
wszystko widzący, wszystko osądzający Byt w moim sumieniu" ("Apologia pro 
vita sua"). 

Zasada sumienia ma w myśli Newmana absolutne pierwszeństwo. Jest 
ono tym, co sam Bóg wszczepił na początku stwarzając każdą istotę rozumną, 
jest "posłem Tego, który zarówno w porządku natury jak i łaski, przemawia do 
nas spoza zasłony i uczy nas i rządzi nami przez swoich przedstawicieli" (List do 
księcia Norfolku). Sumienie jest tą świętą i czcigodną cząstką, dzięki której 
człowiek jest podobny do swego Stwórcy. Akt sumienia jest przeciwieństwem 
kaprysu, nie ma w sobie nic z dowolności, w żadnym razie nie jest tym samym co 
opinia czy sąd prywatny. Wręcz przeciwnie: głos od posłańca boskiego nie 
dopuszcza dyskusji, podważania, wątpienia. Albo odczuwamy wstyd i bojaźń, 
albo zacieramy w sobie głos prawodawcy. To prawda, że wiarę chrześcijańską 
cechuje miłość. Ale, jak pisał przyszły kardynał, o Bogu dowiadujemy się dzięki 
bojaźni i lękowi. Miłość, która dochodzi później, nie znosi lęku, ale zostaje do 
niego dodana. 

Autorytet zewnętrzny - mistrzowie religii, maksymy mądrości, nauka 
filozofów, tradycja ludzkości - opiera się więc zawsze na prawie sumienia. Dlatego 
też prawdziwy nauczyciel nigdy nie naucza niczego, co już wcześniej nie byłoby 
w sumieniu obecne, choćby niewyraźnie. Sumienie więc jako zasada wpojona 
przez samego Boga ma prymat w stosunku do każdego autorytetu zewnętrznego: 
"gdyby papież przemówił przeciw sumieniu (we właściwym znaczeniu tego słowa), 
to popełniłby akt samobójczy, usunąłby sobie grunt spod nóg". (List do księcia 
Norfolku). To, że tak się stać nie może, to inna sprawa. Ważne jest, by zrozumieć 
podstawę myślenia Newmana. 

Autor "Logiki wiary" uważał, że każdy człowiek słyszy głos sumienia. Skoro 
więc wszystko jest tak jasne, to dlaczego jest tak ciemne? Skoro Władca moralny 
przemawia tak wyraźnie do naszego sumienia, to dlaczego tak niewielu go słyszy? 
Odpowiedź jest prosta: z powodu grzechu pierworodnego. Newman doskonale 
zdawał sobie sprawę, jak trudno przekonać człowieka o istnieniu Boga i to nie 
jako zasady abstrakcyjnej, ale jako osoby absolutnie wymagającej. Sentymenty 
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i gusty są różne. Jedni ludzie potrafią się oprzeć pożądaniu, inni ulegają mu od 
razu. Charakter jednych jest z natury uczciwy, inni zawsze chodzą krętymi 
drogami. To, co niektórym pomaga, dla pozostałych może okazać się zgubne. 
Takie samo wychowanie, które z jednych czyni dżentelmenów, innych doprowadza 
do buntu i nihilizmu. 

Sumienie mówi dużo, ale wciąż jest tylko instancją religii naturalnej. Jego 
głos może zaniknąć w zgiełku innych motywów. Jakkolwiek boski i bezwzględny, 
z trudem przebija się do skażonej grzechem świadomości. "Chociaż [sumienie] 
(...) jest wystarczająco wyraźne i zdecydowane, aby wpływać na nasze poglądy, 
to nawet tego urzędu nie może wykonywać właściwie bez pomocy zewnętrznej; 
potrzebuje podtrzymania i regulacji. Pozostawione sobie (...) szybko staje się 
fałszywe; potrzebuje dobrych nauczycieli i dobrych przykładów" ("Discourses to 
mixed congregations"). Gdzie ich znaleźć? 

P e w n o ś ć 

Odwrotną stroną doświadczenia sumienia jest to, że zostało ono dane 
istocie wolnej. Kamień nie odczuwa żadnych uczuć, a zwierzę powoduje się 
n ieprzepartym i n s t y n k t e m . Wiara, p r z e ś w i a d c z e n i e o istn ieniu Osoby 
N a j d o s k o n a l s z e j , nie jest ani i n s t y n k t e m , ani czymś p r z y r o d z o n y m i 
automatycznym. Dlatego "nie ma ostatecznego sprawdzianu prawdy oprócz 
świadectwa samego rozumu o prawdzie. (...) Zjawisko to, jakkolwiek dla nas 
niepokojące jest normalną i nieuniknioną cechą charakterystyczną konstytucji 
umysłowej istoty takiej jak człowiek żyjącej na takim jak nasz świecie". ("Logika 
wiary") 

Co to dokładnie znaczy? Czy to rezygnacja z oczywistości? W żadnej 
mierze. Bóg nie jest konwencją, nie jest przedmiotem jak każdy inny. Gdyby był 
konwencją, rezultatem międzyludzkiej umowy, przywołanie jego imienia 
wystarczyłoby. Na pytanie gdzie jest, nie możemy odpowiedzieć wprost. Na 
przykład wyjąć Go spod przykrycia, ani wskazać na Niego palcem. Osoba, wobec 
której to czynimy, musi chcieć zobaczyć. Każdy człowiek szuka szczęścia, a 
szczęściem umysłu jest, by spocząć w prawdzie. Tym niemniej, właśnie dlatego, 
że jest to prawda niełatwa, a człowiek jest skażony grzechem, nie może być ona 
w sposób nieodparty przekazywana innym. 

To dwie zupełnie różne rzeczy: samemu posiadać wiarę i być zdolnym 
przekazywać ją innym. Być pewnym i dzielić się pewnością. Można być absolutnie 
o czymś przekonanym i nie być w stanie zdobyć równego przyświadczenia innych. 
Zresztą nie dotyczy to tylko kwestii religijnych. Jeśli np. wczoraj widziałem jak 
pewna osoba kradnie samochód i jestem jedynym świadkiem tego wydarzenia, 
to jestem go absolutnie pewien, chociaż sędzia może mi nie uwierzyć. 

"Pewność, jak powiedziałem, jest percepcją prawdy, a zarazem percepcją, 
że to jest prawda, czyli świadomością wiedzy, co można by wyrazić zwrotem: 
"wiem, że wiem" lub "wiem, że wiem, że wiem" - lub po prostu "wiem" ("Logika 
wiary"). Zdobycie pewności musi poprzedzać badanie i rozumowanie, musi ona 
przynosić szczególne zaspokojnie i zadowolenie oraz dawać wreszcie przekonanie 
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0 nieodwracalności. Co się tyczy przedmiotów matematycznych czy zjawisk świata 
widzialnego nasz umysł zdobywa pewność wychodząc wprost od swych zasad. 
Czy podobną pewność może zdobyć w sprawach religii? 

Newman uważał, że tak. Możnaby nawet powiedzieć, że w jego umyśle 
pojęcie wiary i pewności niemal się utożsamiało. Jak to możliwe? "Tak chciał 
Bóg, żeby nasz umysł w sprawach matematycznych osiągał pewność logiczną, 
ale w religii osiągał ją dzięki prawdopodobieństwu nagromadzonemu." Innymi 
słowy, skoro Bóg chciał zachować nas jako istoty wolne, to, aby zdobyć pewność 
religijną, trzeba nie tylko szukać, ale jeszcze chcieć znaleźć. 

Z jednej strony samo nagromadzenie argumentów za istnieniem Boga 
jest tylko czymś prawdopodobnym. Sami nie możemy przejść od zbioru 
prawdopodobnych twierdzeń - że głos sumienia świadczy o Bogu, że zło na ziemi 
domaga się odpłaty w niebiesiech, że bezwzględność obowiązku wskazuje na 
Władcę moralnego, że akty umysłu są duchowe i przez to nieśmiertelne itd. - do 
przyjęcia z absolutną pewnością prawdy religijnej. Każde z tych twierdzeń, po 
należytym namyśle, może nas do religii doprowadzić. Ba, już prosty fakt, że coś 
istnieje wskazuje ku wiecznej podstawie rzeczywistości. Co z tego jednak? Są to 
wciąż prawdopodobieństwa i człowiek niewierzący może im przeciwstawić szereg 
innych twierdzeń: że zwierzęta pożerają się bezlitośnie, niewinni ludzie cierpią, 
niesprawiedliwość uchodzi płazem itd. Jeśli nie ma w nim woli wiary, na zawsze 
pozostanie przy swych zarzutach. Jeśli nie zdobędzie się na pokorę, nie zrozumie, 
że jako stworzenie z nicości w pierwszej mierze winien dziękować za dar, żaden 
szereg prawdopodobieństw nie zyska jego akceptacji. Przyświadczenie, jakie dajemy 
t w i e r d z e n i o m r e l i g i j n y m , w z n o s i s ię w i ę c p o n a d s a m ą l o g i c z n ą m o c 
prawdopodobieństwa, a mimo to pewność jaką mamy jest większa niż pewność 
dowodów czysto dedukcyjnych. 

Nasza czasowość, zmienność, słabość nie pozwala nam poznawać rzeczy 
najwyższych bezpośrednio. Religia dociera więc do przedmiotu za pośrednictwem 
wiary i miłości, "dzięki temu prawdopodobieństwo przekształca się w przekonanie 
wewnętrzne". Nie wystarczy myśleć, trzeba nadto kochać, nie wystarczy 
rozumować, trzeba wierzyć i, zatem, chcieć wierzyć. "Wiara jest konsekwencją 
woli, by wierzyć". Nie znaczy to jednak, że wiara jest aktem arbitralnym. Jest 
skutkiem współdziałania woli i rozumu, czymś więcej niż prawdopodobna opinia 
1 arbitralna decyzja. Ten moment, kiedy dajemy owym prawdopodobnym 
twierdzeniom absolutnie pewne przyświadczenie, jest też chwilą odkrycia, że wiara 
jest łaską Boga. "Wiara jest stałym przyświadczeniem, jasną pewnością większą 
niż każda inna pewność, a tego może dokonać tylko łaska. ". Taka wiara nie 
dopuszcza wątpliwości. "Jest zatem czymś absolutnie prawdziwym, że Kościół 
nie pozwala swym dzieciom żywić wątpliwości co do swego nauczania - wiara 
jest nie do pogodzenia z wątpliwościami". Ten kto szuka, jeszcze nie znalazł, ten 
kto wątpi nie może być uznany za katolika - mówi Newman. 

Gdybyśmy nie posiadali pewności w sprawach wiary, znaczyłoby to, że 
nie mamy dostępu do Boga tu na ziemi, że jedne sądy odpowiadają wartością 
drugim, że nasz umysł nigdy nie spocznie, a szczęście jest tylko niejasnym i 
kapryśnym przebłyskiem. Bez wiary pewnej nie możnaby występować z całym 
możliwym zdecydowaniem przeciw błędom. Bez wiary pewnej interwencja Boska 
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w dziejach, która miała na celu zniweczyć grzech, okazałaby się nieskuteczna. 
Znaczyłoby to, że człowiek jest w sposób nieuleczalny oderwany od swego 
boskiego Pana i Twórcy. 

K o n s e k w e n c j a 

Wielu z nas te sądy i wnioskowania kardynała Newmana muszą wydać 
się zbyt zdecydowane. Przywykliśmy do tego, że cnotą myśliciela jest brak 
pewności. Dzielenie się wątpliwościami z czytelnikami stało się elementem 
kodeksu intelektualisty. Chcesz osiągnąć powodzenie, pokaż, że wątpisz. No 
cóż, nic na to nie poradzę, ale według tego kryterium Newman nie zalicza się do 
myślicieli wybitnych. Jedno można jednak z góry powiedzieć. Nie zrozumiemy 
Newmana ani, moim zdaniem, żadnego innego wielkiego myśliciela religijnego, 
jeśli nie rozpoznamy znaczenia konsekwencji. Dla wielu ludzi współczesnych 
konsekwencja jest cnotą cokolwiek wątpliwą. Są nawet tacy, którzy wszelkie 
sukcesy i postęp ludzkości przypisują niekonsekwencji. Mówią, że skutki czynów 
nie zależą od intencji sprawców, że dzieje przebiegają niezależnie, a niekiedy 
wbrew woli uczestniczących w nich jednostek. Ich zdaniem nie należy zbyt 
dokładnie badać zasad swego postępowania. Można myśleć jedno i czynić co 
innego. Ba, jest to wręcz zalecane. Dzięki takiemu rozbiciu zyskujemy nowe 
doświadczenia, stajemy się bogatsi wewnętrznie, cieszymy się poszukiwaniem 
nowych sensów i wartości. 

Możemy zdać się na same sytuacje, nagłe olśnienia, nieoczekiwane 
intuicje, chwilowe zrywy geniuszu, które rozświetlą niewyraźną drogę, jaką ludzie 
kroczą w tym życiu. Najważniejsze prawdy - istnienie Boga, objawienie religijne, 
pierwsze zasady postępowania - sprowadzają się do decyzji arbitralnej. Można 
szukać dla nich zrozumienia, można je wyjaśniać i opisywać, nie wolno jednak 
uważać ich za dowiedzione rozumowo. Nie podzielam takiego przekonania. 
Uważam, że kryje się tu pułapka. Jeśli moje zasady są arbitralne, to także 
arbitralnymi muszą być płynące z nich wnioski. Innymi słowy, wszelki spór w 
kwestiach religijnych i etycznych nie tylko jest nierozwiązywalny, ale jest też z 
istoty konfliktem woli mocy. Skoro "to jest prawda" oraz "chcę, żeby to było prawdą" 
są tożsame, to prawdy jako takiej nie ma. Okazuje się, że jedynym skutecznym 
sposobem przekonywania drugiego jest wola mocy, a to wiedzie nas już wprost 
do przymusu. 

Pochwalanie niekonsekwencji jest zerwaniem z całą tradycją mądrości i 
to nie tylko chrześcijańskiej, ale i klasycznej, greckiej. Jest czymś niewolniczym. 
Pozwala mi w dowolnej chwili dystansować się od moich czynów i przekonań, 
czyni ze mnie człowieka z samej istoty niedojrzałego. Bo zdać się na chwilowe 
żądze, na nieokreślone doznania, to nic innego aniżeli dać pomiatać sobą losowi. 
Czy człowiek, który z góry już rezygnuje z dążenia do spójności swej osoby, nie 
wyrzeka się swego celu naturalnego? Czy może być sobie samemu przyjacielem, 
pragnąć dla siebie dobra, czynić wszystko dla jego osiągnięcia, a szczególnie ze 
względu na to, co w człowieku najbardziej wartościowe - na dobro cząstki 
rozumnej? (Arystoteles, "Etyka Nikomachejska IX", IV 3 - 6). To raczej ktoś, kto 
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wciąż musi być w rozdźwięku z samym sobą, szukać towarzystwa innych, nie 
być zdolnym do ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. Dziwny to 
ideał, który do niczego nie zobowiązuje. 

Konsekwencja to po prostu podążanie równym krokiem śladem swych 
rozumowań bez względu na to, dokąd nas one prowadzą. To zdanie się na samą 
prawdę. Zapewne historię tworzą w większości ludzie niekonsekwetni, a wielkie 
wydarzenia historyczne zyskują swą treść i znaczenie pod wpływem przypadku, 
ale co z tego wynika? Człowiek ma swą wewnętrznązasadę w sobie i jej musi się 
słuchać. Nie mogę zmieniać sądów dowolnie tylko dlatego, że być może ludzkość 
na tym zyska. Każdy jest osądzany za to co sam uczynił. 

Są ludzie, którzy konsekwentnie docierają do swych doktryn wychodząc 
od zasad. Ponieważ każdy z nas rodzi się już z przekonaniami, takie konsekwetne 
badanie może być niekiedy trudne. Wiele sądów, opinii przekonań przyjmujemy 
wyłącznie na zasadzie autorytetu. Nieważne czy tym autorytetem są rodzice, czy 
po prostu jakiś anonimowy nauczyciel, np. coraz częściej gazety albo telewizja. 
Te opinie często są przyjmowane jako dowiedzione, a ponieważ wyrażają zdanie 
ogółu, bardzo trudno je podważyć. Nasze przekonania nie tylko bowiem są 
świadectwem subtelności naszego ducha, ale także określają nasze miejsce w 
społeczeństwie. 

Niewątpliwie więc ogół ma wielki wpływ na przebieg naszych rozumowań. 
To, czego nie potrafię zrozumieć, to fakt, że dostosowanie do sądu większości 
ma być czymś godnym. To się zdarza. Ba, zdarza się pewnie najczęściej. Ale 
uznać takie postępowanie za przejaw rozsądku lub, co gorsza, mądrości, nie ma 
nic wspólnego z filozofią. To rezygnacja z myślenia filozoficznego na rzecz 
salonowego savoir vivre. Zgadzam się, że niekiedy ze względów praktycznych 
mogę rezygnować z jasnego wypowiadania sądów, o których w i e m , że 
wzbudziłyby sprzeciw. To jednak sprawa dobrego wychowania i grzeczności, a 
nie zasada mądrości. 

Jesteśmy tak stworzeni, że samo rozumowanie nie wystarczy, aby nas 
popchnąć do czynu. Szereg naszych wniosków zawsze w jakimś momencie dotyka 
nas samych. Czegoś od nas samych wymaga. Nie mogę prowadzić takiego 
samego życia jako katolik, muzułmanin i agnostyk. Wiedzieć o tym teoretycznie 
jest jeszcze za mało. Trzeba jeszcze chcieć o tym wiedzieć. I to jest konsekwencja. 
To wola osiągnięcia prawdy, wola, która w konkretnym życiu zawsze natyka się 
na dziesiątki przeszkód i słabości. 

Bez konsekwencji nie byłoby nawrócenia Newmana. Jednak z punktu 
widzenia dzisiejszych nauczycieli konsekwencja prowadzi do fanatyzmu. "Siła 
każdego ugrupowania polega na dochowaniu wierności jego teorii. Spójność jest 
życiem ruchu". Te słowa kardynała brzmią w ich uszach jak wyzwanie. Mnie 
rozumowanie i postawa autora "Logiki wiary" po prostu przekonuje. Wolę być 
fanatykiem z Newmanem niż człowiekiem dojrzałym wbrew niemu. 

I n t e g r a l n o ś ć 

Na czym polega niezwykłość nawrócenia autora "Logiki wiary"? W wieku 
postępu i słabnącej religijności najważniejszym pytaniem całego życia Newmana 
była kwestia: która wspólnota religijna ma pełnię prawdy o boskim Sędzim? 
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Newman nie był przykładem nawróconego na katolicyzm ateisty. To w końcu nie 
byłoby niczym zaskakującym. To znaczy dla większości współczesnych fakt, że 
człowiek traci wiarę lub ją zyskuje, nie stanowi wielkiego problemu. Wiara 
przesunęła się w naszej wyobraźni w sferę prywatną. Wiara to dla większości 
współczesnych po prostu opinia w kwestiach religijnych. Tak jak mamy swoje 
zdanie w sprawie podatków, gwiazd rocka lub lekkoatletów, tak też mamy opinie 
religijne. Przechodzenie od wiary (opinii, że jest istota najwyższa) do niewiary 
(sądu, iż takiej istoty nie ma) zdaje się nam czymś naturalnym. 

Większość współczesnych zgodziłaby się zapewne z twierdzeniem, że 
ludzi można podzielić ogólnie na dwie grupy: wierzących i niewierzących. Przy 
tym konkretna treść ich wiary zdaje się nam mniej ważna. W grupie wierzących 
znaleźliby się zapewne katolicy, protestanci, muzułmanie, żydzi, hinduiści, może 
buddyści. Otóż dla kardynała Newmana sprawa miała się dokładnie odwrotnie. 

Skoro mam pewność, że moje sumienie nie jest wybrykiem prywatnej 
wrażliwości, ale głosem obiektywnie istniejącej, żywej Osoby, to rodzi się proste 
pytanie: gdzie odnajdę Jej głos w świecie materialnym? Można by powiedzieć, 
że te dwie prawdy nawzajem się warunkują. Bóg w sumieniu, w religii naturalnej 
i Bóg w świecie w widzialnej instytucji obdarzonej nieomylnym autorytetem 
nauczania prawdy. Nie mogę przyjąć, że ten sam Najwyższy, który autorytatywnie 
przemawia w moim sumieniu, przemawia w sposób wewnętrznie sprzeczny przez 
różne religie. 

Faktem jest, że na świecie są różne wspólnoty religijne. Każda z nich 
przypisuje sobie autorytet nauczania i posiadania wiedzy o Bogu. Również we 
własnym wnętrzu muszę dokonywać rozróżnienia, oddzielać głos namiętności, 
słabości, obyczajów ludzkich od autorytatywnego nakazu nauczyciela boskiego. 
Tak samo na ziemi muszę, o ile mam być konsekwentny, albo dojść do wniosku, 
że żaden z licznych nauczycieli ludzkości nie ma autorytetu, albo że jest tylko 
jeden, któremu mogę zaufać. "Sam ten fakt (...) że istnieje Stworzyciel, i to ukryty, 
z ogromną mocą wpływa na ciebie i przywodzi cię na sam próg objawienia, i 
pozostawia cię tam śmiało spoglądającego ku boskim znakom, które potwierdzą, 
iż objawienie zostało dane". Nie może być dwóch różnych nauczycieli obdarzonych 
równym autorytetem, o ile nie chcemy przyjąć bądź istnienia wielu bogów, bądź 
Boga w sobie sprzecznego. 

Nauka, jaką możemy wywieść z postępowania i życia Newmana, mówi o 
integralności wiary. Newman uczy nas, że nie można wierzyć trochę, że nie można 
wierzyć połowicznie. Ba, nie można wierzyć tylko w niektóre prawdy religijne bez 
uznawania całości objawienia katolickiego. Dzisiaj popularna jest dyskusja o 
hierachii dogmatów. Jeśli z tej dyskusji miałoby wynikać, jak to się niekiedy zdarza, 
że wiara w pewne dogmaty nie jest potrzebna do zbawienia, to życie Newmana 
świadczy o czymś przeciwnym. Gdybyśmy mieli prawo wybierać sobie w co 
chcemy wierzyć, jego duchowa walka pozbawiona byłaby sensu. 

W okresie, kiedy był angl ikaninem, Kościoły katolicki i anglikański 
podzielały wspólnie najważniejsze dogmaty. A jednak, mimo to, Newman czuł, 
że pozostawać anglikaninem to nie tyle być trochę gorszym katolikiem, ile 
skazywać się wprost na potępienie. Istotą jego nawrócenia było przyjęcie 
autorytetu Kościoła w Rzymie. Jeśli raz uznamy, że na ziemi istnieje instytucja 
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wyposażona w dar nieomylności w kwestiach etycznych i religijnych, to musimy 
przyjąć wszystko, co taki nauczyciel ma nam do powiedzenia. Nieważne czy 
chodzi tu o dogmat wcześniejszy, czy późniejszy, w sposób bardziej czy mniej 
bezpośredni dający się wywieść z Biblii. To w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu 
albo się ma wiarę i przyjmuje jako objawione słowo Boga to, co ów nauczyciel 
przekazuje, albo się jej nie ma. 

Dokładnie tak samo, dowodził Newman, było w czasach Apostołów. "Ci, 
którzy przystępowali do Kościoła, nie przychodzili, by się spierać, badać, wybierać, 
lecz akceptować cokolwiek im przedłożono" ("Discourses to mixed congregations"). 
Nie ma tu miejsca na sąd prywatny, podobnie jak go nigdy nie było w Kościele. 
Nikt nie przychodził doApostołów i nie wybierał sobie, w zależności od własnego 
zapotrzebowania, lub zdolności myślenia abstrakcyjnego, tego w co ma wierzyć, 
a w co nie. Nie można było przyjmować np. wiary w odkupienie i odrzucać wiary 
w piekło. Albo Apostołowie byli posłańcami Boga i trzeba się było ich słuchać, 
albo nie, i wtedy nie mieli nic nam do powiedzenia. "Trzeba przyjąć całość, albo 
odrzucić całość; rozcieńczanie tylko osłabia, odcięcie okalecza" ("Rozwój doktryny 
chrześcijańskiej"). 

Stąd konsekwentny wniosek, że na świecie może być tylko jeden 
prawdziwy nauczyciel ludzkości. Drogi pośredniej nie ma. "Doszedłem do wniosku, 
że nie ma nic pośredniego, w prawdziwej f i lozof i i , między ate izmem a 
katolicyzmem, i że doskonale konsekwentny umysł, w tych warunkach w jakich 
znajduje się tu na ziemi, musi przyjąć jedno lub drugie". Nie ma to nic wspólnego 
ani z pychą ani z megalomanią. Po prostu "wiara w Boga i wiara w Jego Kościół 
opierają się na tej samej podstawie". 

P i e r w s z e z a s a d y 

Nie zamierzam tu śledzić dokładnie rozwoju poglądów Newmana. Każdy 
może to zrobić czytając "Apologia pro vita sua". Mam inny zamiar. Chcę pokazać 
te elementy myśli kardynała, które były stałe. Sądzę, że Newman był w większej 
mierze katolikiem przed nawróceniem niż dzisiaj wiele osób od urodzenia 
przyznających się do wyznawania tej religii. 

Jeszcze raz podkreślam, że to nie istnienie Boga sprawiało autorowi "Snu 
Geroncjusza" kłopoty. Obraz Najwyższego przed i po nawróceniu nie uległ 
zmianom. Obecność Stwórcy stanowiła pierwszy i niepodważalny punkt myślenia 
autora "Logiki wiary". Bóg Newmana, ponieważ objawia się wskutek działania 
sumienia, jest w pierwszej mierze naszym Sędzią i Prawodawcą. Jest twórcą 
prawa, przez które oskarżają się i bronią nawzajem nasze myśli. Bóg widzi nasze 
grzechy. "Każdy czyn czy postępek, jakkolwiek drobny, każde słowo, jakkolwiek 
ulotne i przypadkowe, każdą myśl mego serca, nawet najgłębiej tajemną, 
krótkotrwałą, najgłębiej pogrzebaną, Ty widzisz, Panie, widzisz i utrwalasz. (...) 
Wszystkie grzechy moje, przewiny i zaniedbania, nie jednego tylko dnia, ale 
wszystkich dni, są w księdze Twojej" ("Rozmyślania o nauce chrześcijańskiej"). 
Jest też święty, nieskończenie wyniesiony ponad człowieka: ludzkie dobre 
zachowanie nie przysparza mu więcej szczęścia, podobnie jak ludzki upadek nie 
pociąga za sobą jego przegranej. Do Jego świętości to, co ludzkie, wtargnąć nie 
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może. Bóg "w żaden sposób nie zależy od swoich stworzeń. Jest wszystkim dla 
świętych, ale oni nie zwiększają jego szczęścia, jeśli zostaną zbawieni, ani nie 
pomniejszają go, jeśli zostaną zatraceni" ("Discourses to Mixed Congregations"). 
Jego doskonała świętość sprawia, że nie znosi wokół siebie grzechu, który jako 
sprawiedliwy odrzuca. Wiara w potępienie wieczne i piekło jako miejsce męki 
grzeszników jest dla Newmana tylko rozwinięciem wiary w Najwyższego Świętego. 
Jest On absolutną potęgą, a Jego rozkazy zawsze są zbawienne i dobre dla nas. 
Jest też wolny i Jego decyzje nie mogą podlegać naszemu osądowi. "Nie tylko 
faktycznie od samego początku do samego końca zależymy od jego mocy, ale 
nasze przeznaczenie zależy od jego suwerennego upodobania i nieprzeniknionej 
decyzji. Nasza przyszłość jest w Jego rękach (...) nasze zbawienie jest całkowicie 
Jego darem"("Discourses to Mixed Congregations"). 

Wolność Najwyższego jest z a b e z p i e c z e n i e m przed roszczeniem 
człowieka. Nie ma on w stosunku do Boga żadnych praw, nie może domagać się 
zbawienia ani uważać, że coś mu się należy. "Bóg nie daje wszystkim tej samej 
miary łaski". Jednych może wybrać, innych potępić, chociaż w każdym razie będzie 
równie sprawiedliwy. Jednym pozwala umrzeć jako sprawiedliwym, innych 
powołuje przed swój trybunał w stanie grzechu. On jest tym, który rozstrzyga, a 
człowiek nie może Go oskarżyć. Wszystkie nasze próby podporządkowania sobie 
Boga, odebrania Mu prawa osądzania i wybierania są tylko powtórzeniem 
pierwszego i najgorszego z możliwych buntów: grzechuAdama. Wolność i potęga 
Boga przejawia się też w Jego rządach nad naturą. Jako wszechmocny twórca 
praw natury nie jest nimi krępowany i może cudownie ingerować w bieg rzeczy. 

Podobnie jak zmianie nie uległo pojmowanie Boga, również inne 
najważniejsze punkty w poglądach Newmana pozostały nienaruszone wskutek 
konwersji. Widać to doskonale, kiedy opisuje przekonania jakie żywił w latach 
trzydziestych. Najważniejszą z zasad przyjmowanych przez Newmana, której 
nigdy się nie wyrzekł, była zasada dogmatu. "Główna ta zasada jest mi dziś nie 
mniej droga niż kiedykolwiek przedtem. Pod wielu względami się zmieniłem, pod 
tym względem - ani trochę. Od wieku piętnastu lat dogmat był dla mnie 
fundamentalnązasadą religii. Innego rodzaju religii nie znam ani nawet nie mogę 
wczuć się w jej koncepcję. Religia, która byłaby tylko uczuciem, jest dla mnie 
urojeniem i parodią - pisał w "Apologii pro vita sua". Co jednak dokładnie znaczy 
zasada dogmatu? Mówi nam ona, że przedmioty nadprzyrodzone mogą być 
przedstawiane w zwykłych zdaniach języka ludzkiego, które podlegają osądowi 
rozumu. "Życie religijne musi mieć swoje przedmioty. Przedmioty te jako 
nadprzyrodzone nie mogą być przedstawione naszym zmysłom za pomocą 
symboli materialnych, muszą być przedłożone umysłowi - w zdaniach. (...) Wiedza 
zawsze musi poprzedzać działanie uczuć" ("Logika wiary"). A więc nie niejasne 
wrażenia, nie nieokreślone przeczucia, nie przekonanie, że o Bogu nic powiedzieć 
nie można. Wręcz przeciwnie: z absolutną pewnością możemy wypowiadać zdania 
dotyczące prawdy nadprzyrodzonej, które obowiązują wszystkich ludzi na ziemi. 
"A zatem, że istnieje prawda, że prawda jest jedna; że błąd religijny sam w sobie 
jest natury niemoralnej; że ci, którzy go wyznają, jeśli tylko nie mimowolnie, są 
winni tego, że go wyznają; że należy się go wystrzegać, (...) że prawda i fałsz 
dane nam są dla wypróbowania naszych serc; że wybór nasz jest straszliwym 
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rzuceniem losów, na których wypisane jest nasze zbawienie albo odrzucenie; że 
przed wszystkimi rzeczami trzeba zachować prawdę katolicką, że ten, kto ma 
zostać zbawiony, musi myśleć w ten sposób a nie inaczej" - oto zasada 
dogmatyczna - pisał przyszły kardynał w "Rozwoju doktryny chrześcijańskiej". 
Różnica między Newmanem-anglikaninem a Newmanem-katolikiem nie polegała 
na przejściu od wątpienia do wiary, ale na dodaniu do tej zasady dogmatycznej 
nowych określeń. 

Jej przeciwieństwem było zwalczane przez Newmana przekonanie, że 
Bóg jest zawsze pobłażliwy względem nas, prawda i fałsz w sprawach religii są 
niewyraźne i są kwestią poglądu prywatnego, a doktryny religijne mają podobną 
ważność. Zasada heretycka mówiła, że "nie jesteśmy Bogu milsi przez to, że 
wierzymy tak lub inaczej". Według niej wystarczy, że nasze przekonania religijne 
głosimy ze szczerością niezależnie od ich treści, a nasza zasługa polega na 
szukaniu a nie posiadaniu. 

Po drugie - pisał Newman - wierzyłem w prawdę pewnej określonej, opartej 
na owym fundamencie dogmatu, doktryny religijnej, mianowicie nauki o tym, że 
istnieje widzialny Kościół z sakramentami i obrzędami, które są kanałami 
niewidzialnej łaski". Jako anglikanin Newman wierzył, że widzialny Kościół, głową 
którego był król a na czele hierarchii stał arcybiskup Cantenbury, ma autorytet do 
nauczania. Jak wspominał, "oko biskupa było dla niego okiem Boga". Jedyna 
różnica jaka zaszła wskutek nawrócenia, polegała na tym, że za reprezentanta 
Najwyższego na ziemi przestał uważać biskupa anglikańskiego poddając się 
autorytetowi następcy Piotra. 

Trzecią wreszcie zasadą jego myślenia był antykatolicyzm albo, lepiej 
powiedzieć, sprzeciw wobec roszczenia papiestwa. Newman wychowany został 
w duchu kalwińskim. Jednąze specyficznych cech tego ducha było przekonanie, 
że papież jest Antychrystem. Kościół rzymski, sądził Newman, odszedł od 
pierwotnego chrześcijaństwa. I to był właśnie punkt, w którym dokonała się zmiana 
jego poglądów. 

N a w r ó c e n i e 

"Między religią anglikańską i rzymską występowała sprzeczność roszczeń 
i historia mojego nawrócenia jest po prostu procesem wypracowywania 
rozwiązania" - pisał Newman w "Apologii". Pytanie brzmiało: gdzie jest 
chrześcijaństwo, którego nauczał sam jego Boski nauczyciel, które następnie 
objawili światu wybrani przez Niego apostołowie? Która z licznych wspólnot 
chrześcijańskich była prawowitym spadkobiercą tej pierwotnej religii i która miała 
prawo żądać posłuszeństwa? 

Pierwsze rozwiązanie narzucało się samo. Mianowicie, że każdy z 
nauczycieli, wyłączywszy protestantów, w podstawowych sprawach - jak istnienie 
Boga, Trójca Święta, Zmartwychwstanie, struktura hierarchiczna, nawet 
sakramenty - naucza tego samego, a dzielą ich jedynie sprawy drugorzędne. 
Autor "Traktatu o usprawiedliwieniu" sądził, że być może kiedyś w przyszłości 
dojdzie do połączenia obu wspólnot religijnych, na razie jednak trzeba pogodzić 
się z sytuacją i czekać. Newman długo akceptował ten punkt widzenia. 

FRONDA WIOSNA 1997 211 



Rozwiązanie to określa) jako via media. Anglikanie znajdowali się - według niego 
- pośrodku między katolikami a protestantami. Mieli sukcesję apostolską i 
zachowywali w nienaruszonej postaci to, co jedni wypaczyli (katolicy), a drudzy 
w ogóle utracili (protestanci). Protestanci, którzy przyjmowali zasadę sądu 
prywatnego i nie uznawali autorytetu Tradycji, z natury rzeczy nie mogli być 
dziedzicami Ojców. "Chrześcijaństwem historycznym nie jest protestantyzm. Jeśli 
kiedykolwiek była prawda zupełnie pewna, to ta. Zanurzyć się głęboko w historię, 
to przestać być protestantem" - pisał w "Rozwoju doktryny chrześcijańskiej". 

Może będzie to zaskakujące, ale pierwszy moment zwątpienia w słuszność 
własnej postawy stał się udziałem Newmana stosunkowo późno, gdy znajdował 
się on u szczytu wpływów i powodzenia w Kościele anglikańskim. Publikowanie 
kolejnych traktatów przyniosło pożądany skutek. Partia zwolenników "marszu 
rozumu" została powstrzymana. Kazania Newmana, szeroko komentowane i 
czytane, uczyniły z niego jednego z najpopularniejszych przywódców ruchu. 
Właśnie wtedy, w czerwcu 1839 r. przyszło zachwianie. "Pod koniec sierpnia 
byłem mocno zaniepokojony" - wspomina Newman. 

Staram się sobie wyobrazić jego sytuację. Po wielu latach pracy stał się 
intelektualnym i duchowym przywódcą ruchu, którego celem było odrodzenie 
piękna i potęgi anglikanizmu. Tej sprawie oddał wszystkie siły. Wyróżniał się 
niezwykłą żarliwością serca, opanowaniem słowa i przenikliwością umysłu. I oto 
w momencie, kiedy ruch odnosił sukcesy, kiedy jego zasady i punkt widzenia 
zdawały się bliskie triumfu, pojawiła się wątpliwość, czy aby na pewno występuje 
w słusznej sprawie. Co ją spowodowało? 

Newman przyjmował, że Kościół anglikański jest w prostej linii sukcesorem 
starożytnego chrześcijaństwa Ojców. Jego głównym bastionem, miejscem, z 
którego czynił wypady przeciw katolicyzmowi, była starożytność. "Moją twierdzą 
była starożytność, ale tu w środku V wieku, znalazłem, jak mi się zdawało, 
chrześcijaństwo odbite wieku XVI i XIX. Zobaczyłem swą twarz w lustrze i była to 
twarz monofizyty. (...) Poczułem, że wykuwam argumenty na rzecz Ariusza i 
Eutychesa" - wspominał w "Apologii". Zrozumiał, że wysuwane przez niego 
argumenty służyłyby w V wieku heretykom. Historia objawienia chrześcijańskiego 
nie może być poszarpana, nie może zależeć od kaprysu losu, od "widzimisię", od 
okoliczności. Jeśli Objawienie zostało dane obiektywnie, i jeśli miało docierać do 
ludzi należących do różnych kultur, epok i cywilizacji, musiał istnieć sposób 
zagwarantowania mu nieskażonego przekazywania. Sam fakt zmiany, która jest 
cechą ludzkiego umysłu, domagał się rękojmi niezmienności. Skoro Bogu 
spodobało się nie ujawnić wszystkich prawd wiary od razu, ale zostawił ich 
dopełnienie wiekom późniejszym, musiał zostać zapewniony sposób odróżnienia 
prawidłowego rozwoju od wypaczenia. "Jedyne pytanie zasadnicze brzmi: czy 
uznany organ nauczania, sam Kościół, działając poprzez papieża i sobór jako 
wyrocznię niebios, był kiedykolwiek sprzeczny ze swymi orzeczeniami?" ("Rozwój 
doktryny chrześcijańskiej"). 

Historia chrześcijaństwa nie skończyła się wraz ze śmiercią Apostołów. 
Dzieje Kościoła pokazują, że prawda chrześcijańska żyje, a wraz z następstwem 
czasów dochodzi do uściśleń dogmatycznych. Inaczej brzmiało wyznanie wiary 
Kościoła w wieku II, a inaczej w wieku V. Inna była praktyka udzielania chrztu na 
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początku ery chrześcijańskiej, a inna po kilku wiekach panowania tej religii. 
Dlaczego się tak działo? Anglikanie przyjmowali formułę Wincentego z Lerynu, 
że katolickie i prawdziwe jest to, co było głoszone zawsze, wszędzie i przez 
wszystkich. Ale doktryna ta zupełnie się nie nadawała jako miara pozwalająca 
odróżnić w historii słuszny rozwój od wypaczenia. W czasie dwóch największych 
sporów teologicznych wczesnego chrześcijaństwa większość biskupów stanęła 
po stronie heretyków. W pewnym momencie święty Atanazy stał sam przeciw 
wszystkim wielkim hierarchom Wschodu. Podobnie później większość biskupów 
przyjęła poglądy monofizyckie. A więc nie powszechność opinii decydowała o jej 
słuszności. Tak samo nie sprawdzało się drugie kryterium. Nie wystarczyło 
powiedzieć, że katolickim jest to, co było przyjmowane od zawsze. Nawet kanon 
ksiąg Pisma Świętego ustalony został w drodze rozwoju. Podobnie termin 
"współistotny" był, z historycznego punktu widzenia, pojęciem nowym. Ponieważ 
prawdziwa nauka nie mogła poprzedzać błędu, kryterium katolickości podane 
przez Wincentego z Lerynu nie sprawdzało się. 

Newman doszedł do tego przekonania rozpatrując spór monofizycki. Via 
media okazała się rozwiązaniem pozornym, ponieważ nie może być pośredniego 
rozwiązania w kwestii autorytetu. To tak jakby przyjąć istnienie dwóch sprzecznych 
sumień. Ze stanu niepokoju wybawiło Newmana dopiero natrafienie na odpowiedź 
św. Augustyna. Autor "Rozwoju doktryny chrześcijańskiej" przeczytał artykuł 
późniejszego kardynała Nicholasa Wisemana poświęcony sporowi donatystycznemu. 
Znalazł tam słowa świętego Doktora: "securus iudicat orbis terrarum". Znaczyło 
to, iż miarą prawdy religijnej nie była ani starożytność twierdzenia, ani 
powszechność jego przyjęcia. Nieomylnym rozstrzygnięciem i zabezpieczeniem 
Kościoła wobec takich zjawisk jak bunt czy secesja był "rozważny sąd, na którym 
w dłuższej perspektywie opiera się cały Kościół i który przyjmuje". Innymi słowy, 
nie żadna mechaniczna zasada zgodności z tradycją, ale sam żywy autorytet, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie droga pośrednia, ale "partia skrajna". 

Zwycięstwo ortodoksji rzymskiej nie było zwycięstwem kompromisu: było 
zwycięstwem prawdy w starciu z błędem. To odkrycie było jednak zbyt trudne dla 
Newmana. Od dzieciństwa Rzym kojarzył mu się z siedzibą Antychrysta. Jak 
mógł teraz - on, który znany był ze swych antykatolickich wypowiedzi - nagle ulec 
i przejść do obozu przeciwnika? Był angielskim patriotą, a jaka mogła być większa 
obraza dla patrioty angielskiego niż ulec Rzymowi? Angielska tożsamość 
zasadzała się przecież na oporze przeciw papistom. 

Co gorsza, Newman "skierował cały wysiłek swojego umysłu przeciw 
zasadzie antydogmatycznej". Gdyby teraz zmienił wyznanie, przyznałby, że się 
pomylił. Ale jeśli pomylił się raz, dlaczego nie dwa albo trzy razy? "Mój problem 
polegał na tym: raz zostałem oszukany. Jak mogłem być pewien, że nie zostanę 
oszukany ponownie?". Oto paradoks, przed którym stał: iść za głosem prawdy 
znaczyło odrzucić anglikanizm. Odrzucić anglikanizm znaczyło przyznać się do 
błędu i dać broń do ręki tym, których uważał za najgorszych przeciwników religii 
objawionej. 

Newman cieszył się powszechnym zaufaniem. Ci, którzy się z nim nie 
zgadzali, zarzucali mu już od dawna potajemny związek z katolicyzmem. Był to 
najczęstszy motyw ataków ze strony l iberałów. Dla nich N e w m a n był 
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kryptokatolikiem. On sam wielokrotnie zarzekał się, że nie był i nigdy nie będzie 
katolikiem. Sprawa zmiany wyznania stała się tym samym kwestiąjego uczciwości 
i honoru. Przejść na katolicyzm znaczyło pośrednio przyznać rację swym wrogom 
i okazać dwulicowość. Z konserwatywnymi anglikanami łączyły Newmana 
wszystkie możliwe ludzkie więzy: przyjaźń, zaufanie, praca, nawet wspólny 
przeciwnik. Teraz nagle znalazł się w sytuacji, kiedy wszystkie te wartości mogły 
zostać utracone. 

Poza tym w samym katolicyzmie, wspominał Newman, było wiele rzeczy 
budzących jego opory. Przede wszystkim nadmierna cześć dla świętych i Matki 
Boskiej, w czym, tak jak pozostali protestanci, dopatrywał się bałwochwalstwa. 
Polityka rzymska zdawała mu się wątpliwa. Rzym, nawet jeśli był prawowitym 
dziedzicem nauki Apostołów, był też instytucją ziemską. Ta zaś, sądził Newman, 
dopuszczała się wielu czynów nagannych. 

Postanowił więc zdać się na rozum i czekać, czy ten nie przywiedzie go 
do pewności. Nie wiadomo, jakby to długo trwało, gdyby nie następne zdarzenia. 
Po pierwsze - im dłużej śledził historię starożytnego Kościoła, tym dłużej poznawał, 
że racja, cała racja, była zawsze po jednej stronie - Rzymu. Po drugie - napisany 
przez niego "Traktat 90", w którym starał się interpretować 39 artykułów wiary 
anglikańskiej w duchu Kościoła starożytnego, spotkał się z odrzuceniem i krytyką 
biskupów. Po trzecie wreszcie - pojawił się pomysł powołania wspólnego biskupa 
anglikańskiego dla protestantów pruskich z siedzibą w Jerozolimie. Miało to służyć 
polityce zacieśniania przymierza prusko-brytyjskiego. Z planów tych ostatecznie 
nic nie wyszło, ale projekt ten utwierdził Newmana w przekonaniu, że anglikanizm 
utracił znamię świętości. 

Prawda jest rzeczą najważniejszą. Jej zachowanie jest ważniejsze niż 
wszelkie względy ludzkie i z iemskie interesy. Godząc się na komunię z 
protestantami i przyznając im prawo do wspólnego biskupa, Kościół anglikański 
sam pozbawiał się autorytetu. "Duch bezprawia narodził się wraz z reformacją, a 
liberalizm jest jego potomkiem". Ta opinia Newmana na temat protestantyzmu 
kazała mu widzieć w propozycji wspólnego biskupstwa po prostu bluźnierstwo. 
Znaczyło to bowiem uznać ważność zasad protestanckich, które, jak był pewien 
Newman, wprost prowadziły do ateizmu. 

Od 1839 r. Newman powoli tracił wiarę w autorytet Kościoła anglikańskiego. 
Od ostatecznego zerwania powstrzymywał go cały czas "obowiązek wobec rodziny 
i przyjaciół". Za wszelką cenę starał się zdobyć nowe argumenty przeciw 
nawróceniu. "Nie może być tak, aby 300-letni opór przeciw Rzymowi był 
bezcelowy" - pisał, jakby miało jakiekolwiek znaczenie, jak długi jest opór człowieka 
przeciw prawdzie. 

Newman miotał się. W lutym 1843 r. opublikował ogłoszenie w "Oxford 
Conservative Journal", w którym odwołuje wszystkie wcześniejsze wypowiedzi 
antykatolickie. Zrezygnował z wykonywania służby w Kościele anglikańskim i z 
grupą przyjaciół wycofał się do samotni w Littlemore. Nie mógł się jednak 
zdecydować na krok ostateczny. Wciąż bowiem pojawiało się to samo zwątpienie: 
kto raz błąd popełnił, może pomylić się znowu. W myślach wracały obrazy 
przyjaciół, bliskich, znajomych. Wiedział, że dla nich konwersja na katolicyzm 
była zdradą. Tak, to była zdrada zaufania, jakim go obdarzono. Im dłużej jednak 
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o tym myślał, tym wyraźniej rozumiał, że w sporze o prawdę wszystkie inne względy 
muszą pozostać na boku. "Proste pytanie brzmi: czy ja (to kwestia osobista, nie 
czy ktoś inny, ale czy ja) mogę być zbawiony w Kościele anglikańskim? Czy 
jestem bezpieczny, gdybym miał dziś w nocy umrzeć? Czy to nie jest grzech 
śmiertelny we mnie, jeśli nie przystąpię do innej wspólnoty?" pisał w "Apologii" 
wspominając te pełne napięcia dni przed nawróceniem. 

Wreszcie nadeszło rozwiązanie. Po sześciu latach od momentu pierwszego 
zwątpienia przyszły kardynał, wówczas odszczepieniec, John Henry Newman 
stał się wyznawcą Kościoła katolickiego. Był to dzień, kiedy nastąpił koniec 
zmagań. "Uwielbiam Cię, wszechmocny Panie, Pocieszycielu, za to, że w 
nieskończonej dobroci swojej doprowadziłeś mnie do tego Kościoła, dzieła 
nadprzyrodzonej potęgi" - te słowa modlitwy najpełniej ujmują uczucia Newmana. 
Tym bardziej trzeba pamiętać, że jego życie jako księdza katolickiego w oratorium 
pod wezwaniem św. Filipa Neri w Birmingham, nie należało do łatwych. Praca 
rektora na uniwersytecie w Dublinie zakończyła się niepowodzeniem. Nie lepiej 
powiodło się Newmanowi z wydawaniem pisma "Rambler". Wśród angielskich 
katolików, oprócz wielkiej rzeszy zwolenników, miał też wpływowych wrogów. 
Jedni mu nie ufali, inni nie doceniali. Sądzili, że zbyt dużą rolę jest gotów 
przypisywać zdaniu świeckich, zarzucali mu, jak ujął to arcybiskup Henry Edward 
Manning, że "chce wprowadzić do Kościoła ducha Oksfordu". A jednak Newman 
wiary dochował. Raz zdobyta pewność pozostała jego udziałem do końca życia. 
"W tym kraju herezji my jesteśmy w posiadaniu pewności, spójności i stałości 
wobec najwyższych przedmiotów myśli ludzkiej", pisał w "Discourses to Mixed 
Congregations". Kiedy w 1879 r. otrzymał z rąk Leona XIII kapelusz kardynalski, 
stanowiło to oficjalne potwierdzenie jego prawowierności. 

A n t a g o n i s t a ś w i a t a 

Newman odkrył Kościół katolicki nie jako jednąz wielu instytucji religijnych, 
ale jako powszechnego nauczyciela prawdy. Jakie były jego cechy? Przede 
wszystkim musiał on zmierzyć się z największym nieszczęściem człowieka, z 
grzechem pierworodnym. Kościół był, według Newmana, tym jedynym antagonistą 
zła i grzechu, którego celem głównym jest odzyskanie upadłej natury człowieka i 
doprowadzenie jej do Boga. Obrona duszy przed potępieniem jest najważniejszym 
zadaniem Kościoła ustanowionego przez Najwyższego Nauczyciela. Nic nie jest 
od niego ważniejsze. Dlatego Kościół raczej zgodzi się, by upadł świat i zginęły 
miliony ludzi, niż zaakceptuje w swym nauczaniu jeden grzech - podkreślał w 
"Apologii" Newman. 

Kościół musi z zasady pozostawać w opozycji do świata naturalnego, który 
znalazł się pod przekleństwem grzechu. "Istnieje wieczna wrogość między światem 
a Kościołem" - twierdzenie to jak żadne inne oddaje ducha Newmana. Z jednej 
strony "grupa wybranych, którzy słuchają słów Chrystusa i podążają za nim", z 
drugiej liczne tłumy tych, "którzy są mądrzy i roztropni we własnych oczach, którzy 
są w posiadaniu Złego i podlegają j e g o rządom" ("Discourses to mixed 
congregations"). Co z tego wynika dla postawy chrześcijanina? Konieczność walki. 
Chrześcijanin "jest żołnierzem Chrystusa i nikim więcej". W oczach człowieka 
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naturalnego będzie zawsze, tak długo jak dochowa wierności swym zasadom, 
obłudnikiem i hipokrytą, osobą przesądną i niedojrzałą. Poklask i uznanie świata 
oznacza zawsze, że chrześcijanin zdradził swe powołanie i uległ przeciwnikowi. 

Wrogiem Kościoła jest grzech, który stanowi obrazę Najwyższego. 
Ponieważ Kościół musi się zmierzyć ze złem absolutnym, wyposażony został 
przez swego Boskiego twórcę w odpowiednie środki dla ratowania natury 
człowieka. Pierwszym i najważniejszym jest dar nieomylności, dzięki czemu 
Kościół bezbłędnie pokazuje jaka wiara jest do zbawienia konieczna i nazywa 
błędy. Kościół orzeka w imieniu Boga, a człowiek powinien się go słuchać. 
"Człowiek zbuntował się przeciw swemu Stwórcy. To było to, co spowodowało 
interwencję boską i ogłaszanie tego musi być pierwszym aktem posłańca Boga. 
Kościół musi odrzucić bunt jako największe z możliwych niegodziwości". 

Najlepszym lekarstwem na bunt jest wiara. Człowiek upadły jest 
przekonany o swej samowystarczalności, o tym, iż może wynaleźć prawdę. 
Wezwanie do wiary mówi mu o czymś innym: nauka o zbawieniu przychodzi od 
żywej Osoby, z zewnątrz, na mocy autorytetu. Aby wierzyć, trzeba zniszczyć 
pychę "ja". Godzimy się mniemać, sądzić, mieć opinię wreszcie, gdyż wszystko 
to są akty nie wymagające od nas posłuszeństwa. Lecz boskie lekarstwo na 
grzech na tym polega, że dotyka samego korzenia zła, a więc buntu. Uwierzyć, 
to przestać się buntować, to odnaleźć swoje miejsce jako stworzenia, kogoś kto 
dziś jest a jutro umiera. Uwierzyć, to odnaleźć Boga żywego, nie zasadę umysłu, 
ale naszego Pana, do którego możemy się zwracać jak słudzy. 

Zasadą owego Boskiego nauczyciela musi być przeciwstawianie się 
błędowi, szczególnie największemu błędowi duchowemu: nieprawdziwej wierze. 
Newman wielokrotnie powtarzał, że znakiem prawdziwego nauczyciela prawdy 
musi być absolutna nietolerancja dla błędu (nietolerancja nie znaczy braku 
łagodności i cierpliwości). Nauczyciel prawdy wie, jak cenny dar posiada. Wie, 
że ze wszystkich rzeczy na ziemi i w niebie wiara prawdziwa jest darem 
największym, bo otwiera drogę do zbawienia i wyzwala z grzechu. 

Dlatego ze wszystkich swych sił będzie jej bronił i przeciwstawiał się 
każdemu, kto dla jej integralności i tożsamości stanowi zagrożenie. Tu nie ma 
miejsca na żaden kompromis. Tolerancja dla błędu oznaczałaby bowiem 
pośrednie uznanie dla niego. Oznaczałaby zwątpienie w to, w co katolikowi wątpić 
nie wolno: "że trzeba uznać za prawdziwą doktrynę, której nie możemy dowieść, 
ponieważ Bóg mówi, iż jest ona prawdziwa, a Bóg nie może kłamać. Bóg mówi tę 
prawdę nie swoim głosem, ale przez swych wysłańców - wiara więc to uznanie 
tego, co mówi człowiek, na którego nie patrzymy jak na człowieka, ale jak na 
posłańca, proroka czy ambasadora Boga". 

Nie ma tu jednak mowy o arbitralności. Kościół nie tworzy nowych prawd, 
a jedynie rozwija to, co zostało podane w jednym, nieprzekraczalnym Objawieniu. 
Nowe dogmaty są albo konsekwentnym wnioskiem z tego, co zostało objawione 
wprost, albo wyraźniejszym ujęciem tego, co na początku było niewyraźne. W 
katolicyzmie, pisał Newman, istnieje cudowna równowaga autorytetu i sumienia. 
Autorytet jest nieomylny, ale działa w ściśle określonych granicach. Jego 
rozstrzygnięcia są niepodważalne, ale dotyczą tylko kwestii religii i etyki. 
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Newman dowodził, że w katolicyzmie nie ma możliwości bezpośredniego 
sporu między sumieniem a urzędem nauczycielskim. "Sumienie nie może wejść 
w bezpośredni konflikt z nieomylnością Kościoła lub papieża, bo ta dotyczy tylko 
zdań ogólnych lub potępienia zdań szczegółowych" (List do księcia Norfolku). 
Kiedy jednak zdarzają się spory, dotyczyć to może jedynie spraw praktycznych, 
kiedy "papież ustanawia prawa lub wydaje rozkazy". Wówczas pójść za głosem 
sumienia wbrew rozkazowi papieskiemu jest obowiązkiem katolika. Musi on jednak 
wówczas dokładnie zbadać sytuację i dowieść sobie samemu przed obliczem 
Boga, że ma słuszność. Pierwszym odruchem katolika powinno być jednak zawsze 
pełne szacunku posłuszeństwo. Jedynie motywy najważniejsze, świadomość 
a b s o l u t n e g o p r z e k r o c z e n i a g ł o s u s u m i e n i a , m o g ą m u p o z w o l i ć n a 
nieposłuszeństwo. 

W stosunku do Kościoła inne religie są "niczym drwiny". Głos Kościoła w 
świecie jest tym, czym głos sumienia w człowieku naturalnym. Pełnia prawdy 
objawionej przekracza umysł naturalny, jest nieproporcjonalnie wyższa niż 
mądrości i nauki innych religii świata. "W stosunku do wszystkiego trochę mniej 
niż wszystko jest niczym". 

Czy z tego wynika, iż poza Kościołem nie ma żadnej prawdy? Nic bardziej 
niesłusznego. Inne religie sądrwinąw porównaniu z pełnią chrześcijaństwa, same 
w sobie mająjednak liczne dobra. "Od początku moralny Rządca świata rozsypał 
ziarna prawdy wszędzie w zasięgu jego granic (...). Czym jest człowiek między 
zwierzętami, tym jest Kościół pośród szkół tego świata; a jak Adam nadawał 
nazwę zwierzętom dokoła siebie, tak i Kościół rozglądał się z początku dokoła, 
p r z e g l ą d a j ą c i r o z p a t r u j ą c d o k t r y n y j a k i e zastał" ("Rozwój d o k t r y n y 
chrześcijańskiej"). Inne religie zawierają cząstki i fragmenty prawdy, która w całości 
znajduje się tylko w założonym przez samego Boga Kościele. Skoro Jezus 
Chrystus jest prawdziwym Bogiem, to i Panem sumienia wszystkich ludzi, a więc 
wszystkiego, co dobre w innych religiach. A skoro był też założycielem Kościoła, 
to Kościół jest właścic ie lem wszystk iego, co w owych rel ig iach dobre. 
Chrześcijaństwo nie jest przekreśleniem religii naturalnej, ale dodatkiem do niej, 
"dopełnieniem, potwierdzeniem, konsekwencją, wcieleniem i interpretacją". Jest 
tym, "co samo niebo dodało do ziemi". Wszystkie inne religie, inni mędrcy, i 
nauczyciele, są przygotowaniem dla Objawienia ostatecznego i całkowitego. 
Dzięki temu Newman mógł twierdzić, że greccy filozofowie i poeci byli, w pewnym 
sensie, prorokami. 

Bóg daje swoją łaskę wszystkim ludziom i wszyscy mają jego niejasny 
obraz wyryty w sumieniu. Co więcej, niektórzy z nich, choć nie posiadają jasnej 
wiary i nie należą formalnie do Kościoła, mogą zostać zbawieni dzięki wolnej 
łasce Najwyższego. Ale "łaska nigdy nam nie jest dana dla naszego oświecenia, 
aby jednocześnie nie była nam dana po to, by uczynić z nas katolików". 
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P o c i e s z e n i e 

Jaka jest największa tajemnica chrześcijaństwa? Prawdziwe pocieszenie. 
W objawieniu chrześcijańskim Bóg odsuwa na bok to, co nas najwięcej przeraża, 
"wieczność nieskończoną i daje się poznać w swym ograniczeniu". Tu jest dopiero 
miejsce na miłosierdzie, tu ujawnia się największa miłość. Bowiem Kościół nie 
tylko obala błędy, nie tylko domaga się posłuszeństwa, nie tylko osądza - wszystko 
to są niezbędne zabezpieczenia i gwarancje przed ludzką pychą. Gdyby nie one, 
dar największy - objawienie Boga wcielonego - zostałby odrzucony. Wszystkie te 
zabezpieczenia służą zachowaniu daru. Mają przypominać o jego cenie. 

Objawienie nie zostało bowiem dane aniołom, ale ludziom upadłym. 
Surowość, dyscyplina, ostrość, antagonizm wobec świata mają nas ubezpieczyć 
przed zapomnieniem o tym, co jest istotą religii chrześcijańskiej: że Bóg, który od 
nieskończoności czasów panuje, który z nicości powołał świat, nic na tym nie 
tracąc i nic nie zyskując, postanowił odkupić upadłego człowieka sam przyjmując 
ograniczenie. 

Czy może być coś bardziej tajemniczego i niezwykłego? Bóg nic nie musiał. 
Ludzki grzech do niczego Go nie zmuszał. A jednak - dowodem nieskończoności 
Najwyższego jest fakt, że On, twórca światów, postanowił stać się stworzeniem 
dla zbawienia stworzenia. "Widzę teraz sens owego poniżenia, w żaden inny 
sposób niemożliwego do pojęcia: wolał raczej odzyskać mnie, niż stworzyć nowe 
światy". Newman doskonale zrozumiał co znaczą słowa Chrystusa do Żydów, że 
gdyby chciał, mógłby stworzyć nowych ludzi z kamieni. A jednak nie! Przyjął 
ciało, urodził się jak człowiek, poddał się cierpieniom tak jak nikt inny i złożył w 
o f i e r z e . N e w m a n p o d k r e ś l a ł , że ta of iara nie była a k t e m s ą d o w e g o 
zadośćuczynienia. Nie była wykonaniem aktu sprawiedliwości, tak jakby Bóg 
domagał się ofiary ze swego syna jako odpłaty za grzech. Jedna łza, jeden grymas 
bólu wystarczyłyby pisze autor "Apologii". Tajemnica wcielenia jest znacznie 
głębsza. Mówi ona o nieskończonej wierności i dobroci Boga, który wszystko 
oszczędza. Człowiek, który jest nic nie warty, zbuntował się, a Bóg, który jest 
wszystkim, uniżył. Ten, któremu wszystko dano, zdradził, ten, który miał wszystko, 
okazał pokorę. 

To serce chrześcijaństwa. Bóg wcielony. Niezrodzony, wieczny, doskonały, 
Pan i Władca, przybrał ciało, stał się dzieckiem, a potem dorosłym mężczyzną. 
Można go było dotykać, słuchać, ba, można mu było zadawać ból, nawet zabić. 
Przyjął to na siebie. Oto cena, za którą ludzie zostali wykupieni, oto ich godność 
nieskończona: sam Bóg najwyższy stał się dla nich człowiekiem cierpiącym w 
ciele. Jego nieskończoność okazała się w ograniczeniu, Jego potęga w słabości. 
Ta sama tajemnica trwa przez wieki: chociaż świat istnieje miliony lat, a ludzkość 
- setki tysięcy, to Bóg stał się człowiekiem dwa tysiące lat temu, a dokonało się to 
na uboczu, w jednej z prowincji imperium rzymskiego. I chociaż mógł sprawić, by 
wszyscy uznali w Nim natychmiast władcę świata, wolał powierzyć swe objawienie 
ludziom. Wolał założyć Kościół i w ręce człowieka oddać swą naukę. "Takie są 
środki, jakie Bóg przydał, by stworzyć z grzesznika świętego; bierze go takim 
jakim jest i używa go przeciw niemu samemu. (...) Bóg nie traktuje człowieka jak 
irracjonalnego stworzenia; triumf jego łaski polega na tym, że wkracza do wnętrza 
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serca człowieka, przekonuje je, przeważa w nim, zmieniając je" ("Discourses to 
mixed congregations"). Nie niszczy, ale buduje. Zachowuje naszą wolność 
prowadząc do prawdy. 

Jeśli postawimy z jednej strony człowieka samotnego, takiego jakim jest, 
z jego wszystkimi słabościami, niewiedzą, poczuciem, że każdy dzień może być 
ostatni, że po śmierci stanie się tylko prochem, że nic po nim nie zostanie; jeśli 
zdamy sobie sprawę, że każdego dnia umierają na ziemi miliony ludzi, że 
dziesięciolecia naszego życia oznaczone są pieczęcią miliardów umarłych i 
chorych; jeśli położymy na szalę wszystkie cierpienia świata; to dopiero wtedy 
ukaże się niezwykłość pociechy chrześcijańskiej. Głosi ona bowiem Boga, który 
0 nikim nie zapomina, jedynego, który w tym całym kołowrocie zmian i umierania 
przynosi nadzieję, który będąc Panem świata nie odwrócił się od niego. Włączył 
się w los ludzi, stał się takim jak oni, jak te miliardy, bez żadnego pocieszenia, 
chociaż mógł nie dopuścić do swej śmierci, chociaż jednym tchnieniem ust mógł 
zmieść ludzkość i stworzyć nowy gatunek. On wolał jednak przyjąć na siebie 
znak hańby i poddać się oprawcom. Objawienie chrześcijańskie nagle odsłania 
nieskończoność dobra i miłości. Nagle mówi, że mogę liczyć na radość absolutną. 
Mimo tego, że nigdy mnie nie było i nikt nie jest mi nic winien, Bóg otwiera drogę 
1 pozwala mi się oglądać. 

To objawienie musi jednak mieć swoje zabezpieczenia. Musi być 
opieczętowane, o ile ma zbawiać. Bóg, który wszystkich zbawia, nie zbawia nikogo. 
Bóg, który nie osądza, nie wybawia. Kościół, który nie potępia błędów, nie 
przechowuje darów. To, co cenne, wymaga wyrzeczeń, a to, co najcenniejsze, 
musi być pieczołowicie chronione. Inaczej świat przechwyci d a r z niebios i uczyni 
z niego to, co świat uczynić musi: należne człowiekowi prawo. 

Paweł Lisicki 
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Dla Chestertona prawdy chrześcijańskie, czyli 
ortodoksja, stały nie tylko na straży moralności i porządku, 
ale również wolności, nowatorstwa i rozwoju. To właśnie 
pozytywistyczny scjentyzm i indyferentyzm prowadziły - jego 
zdaniem - do zaskorupienia myśli i obłędu. Chrześcijaństwo 
było dlań synonimem zdrowia, postępu i wyzwolenia. Życie 
chrześcijanina miało być wielką, najwspanialszą przygodą. 
Ortodoksja nigdy nie miała ograniczać człowieka - wręcz 
przeciwnie, w jej ramach powstawały warunki do pełnego 
rozkwitu wolności człowieka. 

WOJCIECH TUREK 

KONWERTYCI I APOLOGECI - NAJGORLIWSI 
RYCERZE BOGA 

Ś w i a t c h r z e ś c i j a ń s k i 

Z perspektywy schyłku XX stulecia - stulecia, w którym zadekretowano 
śmierć Boga, dzieje chrześcijaństwa, od chrystianizacji cesarstwa rzymskiego w 
IV wieku po reformację protestancką w XVI wieku, jawiąsięjak historia nie z tego 
świata. Zdążyliśmy już na dobre odwyknąć od chrześcijaństwa jako dominującego 
w świecie śródziemnomorskim wyznania, dla którego przez wiele stuleci nie było 
alternatywy. 

Świat był chrześcijański, lecz trudno powiedzieć to samo o społeczeństwie. 
O głębokości wpływu religii na prostych ludzi świadczy zachowanie żołnierzy 
niemieckich, hiszpańskich i włoskich, którzy w 1527 roku dopuścili się „sacco di 
Roma", czyli - jak pisze historyk - „nieustannej orgii świętokradztw, bluźnierstw, 
grabieży, morderstw i rozpusty". Wojska chrześcijańskich władców zachowywały 
się w stolicy św. Piotra nie lepiej od hord Wandali czy Hunów - gwałcąc zakonnice 
(te młodsze), grabiąc kościoły, wrzucając relikwie do ścieków i dołów kloacznych, 
zamieniając sam kościół św. Piotra i pałac papieski w stajnie dla koni. 

Jednak przy wszystkich zastrzeżeniach, co do zasięgu i wpływu edukacji 
religijnej, średniowieczna Europa była na wskroś chrześcijańska. Kościół stworzył 
całościową wizję wszechświata, której nikt nie potrafił podważyć. Spór z Kościołem 
wschodnim był sporem o prymat między Rzymem a Konstantynopolem - nie był 
to spór o dogmaty wiary. Natomiast najpoważniejszy bunt przeciw zachodniemu 
chrześcijaństwu, w postaci manicheizmu albigensów, był w gruncie rzeczy buntem 
lokalnym - nie tylko w znaczeniu terytorialnym. Bunt stłumiono siłą, ale to nie 
znaczy, że płomienne kazania dominikanów nie odnosiły żadnego skutku w dziele 
przywrócenia ludu na łono Kościoła. Manicheizm nie stanowił równorzędnej 
alternatywy dla chrześcijaństwa, toteż wkrótce zniknął bez śladu. 
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W tej sytuacji, średniowieczny Kościół - odkąd pokonał wierzenia pogańskie 
- nie potrzebował apologetów. Jedyne niebezpieczeństwo, jakiemu musiał 
sprostać - i sprostał - znajdowało się na zewnątrz. Była to groźba ekspansji islamu, 
którą można było powstrzymać jedynie siłą. Walka chrześcijaństwa z islamem 
trwała kilkaset lat. Jednym z jej najważniejszych elementów były krucjaty - wyprawy 
rycerstwa europejskiego w obronie Ziemi Świętej. Legendarna wyprawa św. 
Franciszka w celu pokojowego nawrócenia muzułmanów, była bardziej 
"poszukiwaniem męczeństwa", aniżeli realną al ternatywą wobec wypraw 
krzyżowców. Muzułmanów nie można było nawrócić, muzułmanów można było 
pokonać jedynie w walce orężnej. 

P i e r w s i a p o l o g e c i 

Pierwszym wyłomem w skostniałym i wydawało się nienaruszalnym 
systemie średniowiecznego Kościoła stało się dopiero wystąpienie Marcina Lutra 
w 1517 roku, zapoczątkowujące burzliwy podział wewnątrz zachodniego 
chrześcijaństwa. Nie wynalazek druku czy odkrycie Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba, ale właśnie herezja Lutra - wystąpienie przeciw autorytetowi Kościoła 
- o z n a c z a ł a k o n i e c ś r e d n i o w i e c z n e g o ł a d u i p o c z ą t e k n o w e j e p o k i , 
charakteryzującej się zaburzeniami i konfliktami wewnętrznymi, trwającymi do 
dnia dzisiejszego. Po wybuchu reformacji Kościół katolicki znalazł się w obliczu 
bezpośredniego zagrożenia, tym groźniejszego, że z początku trudnego do 
zauważenia i określenia. Wobec tego zagrożenia nie wystarczały już wezwania 
do wyprawy krzyżowej. Potrzebni byli inni krzyżowcy - rycerze walczący nie 
mieczem, lecz umysłem i piórem. 

Protestantyzm nie był jeszcze bezpośrednim atakiem na podstawy wiary. 
Jednak zapoczątkował proces kwestionowania autorytetu Kościoła oraz 
całościowej wizji wszechświata - prowadzący w miarę upływu czasu do coraz 
bardziej radykalnych i dalej idących ataków na sedno przesłania Chrystusa. 

Zaatakowany Kościół zdobył się na zdecydowaną reakcję, dzięki czemu 
zdołał przetrwać. W jego obronie wystąpili pierwsi - od ponad tysiąca lat -
apologeci, tacy jak Thomas More i Erazm z Rotterdamu. Nastąpił Sobór Trydencki 
i zjawisko przez jednych zwane kontrreformacją, przez innych reformacją katolicką, 
ponieważ stanowiło proces wewnętrznej samoodnowy. Ten sam schemat będzie 
się powtarzał jeszcze dwukrotnie. Najpierw atak na Kościół, potem wystąpienia 
apologetów i sobór, stanowiący mniej lub bardziej udaną próbę sprostania nowym 
wyzwaniom. 

W XVII wieku Kościół nie tylko potrafił odrodzić się, ale również odzyskał 
część strat. Skutecznej odpowiedzi na wyzwania nowych czasów udzielili m. in. 
jezuici i arcymistrz apologetyki - Jacques B. Bossuet. 

R e n e s a n s k a t o l i c k i e j F r a n c j i 

Drugie, o wiele groźniejsze wyzwanie dla Kościoła przyniósł XVIII wiek, 
zwany "wiekiem oświecenia" - zakończony próbą likwidacji chrześcijaństwa przez 
ideologów rewolucji francuskiej. Dla tych, którzy kolejny atak na Kościół 
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sprowadzali wyłącznie do rewolucyjnych ekscesów antyreligijnych, recepta była 
prosta: powrót do status quo ante. Jednakże po 1815 roku okazało się, że problem 
jest znacznie poważniejszy. 

Filozofia oświecenia, wiara w indywidualny rozum i bezkrytyczne poddanie 
się świadectwu zmysłów, na długo przed wybuchem rewolucji francuskiej 
skutecznie podważyły światopogląd ukształtowany przez chrześcijaństwo. 
Również proces dechrystianizacji wsi francuskiej poprzedził wybuch rewolucji. 
Kościół przyjął postawę defensywną wobec teorii oświecenia, unikał poważnej 
dyskusji, tracąc tym samym możliwość wpływania na życie umysłowe, bez walki 
oddając przeciwnikowi "rząd dusz". 

Ćwierć wieku zaburzeń rewolucyjnych sprawiło, że we Francji wyrosło 
pokolenie, które nie przeszło edukacji religijnej. Po 1815 roku, pomimo formalnej 
restauracji, nastąpiła faktyczna eksplozja wydawnictw, propagujących filozofię 
oświeceniową. Większość wsi była już całkowicie zdechrystianizowana. W takiej 
sytuacji próba odtworzenia ancien regime'u była oczywistym anachronizmem, 
skazanym na niepowodzenie. 

Początek XIX wieku przyniósł jednak nieoczekiwane odrodzenie religijne. 
Pierwszym zwiastunem odwrócenia niekorzystnej dla Kościoła tendencji stała 
się apologia F. R. Chateaubrianda "Genie du christianisme" (1802). Dla tego 
konwertyty - który przeszedł ewolucję od oświeceniowego sceptycyzmu i 
relatywizmu do katolickiej ortodoksji - chrześcijaństwo i Kościół pełniły rolę 
autentycznego depozytariusza i strażnika żywej tradycji rodzaju ludzkiego; były 
czymś, co mimo rewolucyjnego kataklizmu, ostało się w niezmienionym kształcie. 
Podkreślając związek między wiarą i pięknem, między rel igią i l iteraturą, 
Chateaubriand sprawił, że katolicyzm zaczął być przez ludzi nowej ery postrzegany 
jako religia nie tylko przeszłości, ale również przyszłości. 

Po kilkunastu latach ukazał się pierwszy tom "Essai sur I" indifference en 
matiere de religion" (1817) F. R. de Lamennais'go - dzieło, które otworzyło krótki, 
lecz niezwykły okres renesansu francuskiego katolicyzmu. Lamennais, wywodzący 
się - podobnie jak Chateaubriand - z pokolenia przesiąkniętego oświeceniowym 
sceptycyzmem, wystąpił z płomiennym atakiem na obojętność religijną. Stwierdził 
jednoznacznie, że nie ateizm i rewolucyjne ataki na Kościół, lecz indyferentyzm 
religijny i obojętność na Prawdę, stanowią największe zagrożenie. Filozofia 
oświeceniowa, próbując zastąpić rozum Boga rozumem ludzkim, "kończy na tym, 
iż wszystkiemu przeczy, bo niczego pojąć nie może". Podsumowując usiłowania 
podważenia autorytetu Kościoła i wiecznej prawdy Objawienia, począwszy od 
reformacji a skończywszy na oświeceniowym deizmie i ateizmie, Lamennais 
powtarzał za L. G. de Bonaldem, że ci, którzy negują Boga, negują sami siebie, 
a to oznacza koniec rozumu ludzkiego. Najbardziej jaskrawym przejawem 
zwycięstwa indyferentyzmu, obojętności na Prawdę, jest zjawisko tolerancji. 
Głęboko religijny Lamennais uważał tolerancję, czyli zrównanie wszystkich 
poglądów, za upokorzenie Prawdy i Boga. 

Apologetyka Lamennais'go zmierzała do wykazania, że istnieje znak 
równości między rozumem, prawdą i chrześcijaństwem: "Chrześcijaństwo przed 
Jezusem Chrystusem, to rozum ogólny, o którym świadczy cały rodzaj ludzki. 
Chrześcijaństwo od Jezusa Chrystusa, naturalny rozwój inteligencji, to rozum 
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ogólny, o którym świadczy Kościół". W świetle takiego spojrzenia, Kościół nie 
tylko nie był zagrożeniem dla odwiecznej Prawdy, ale był jej emanacją. Było to 
coś zupełnie nowego - Lamennais odwoływał się do intelektu, nie do uczucia i 
dowodził, że nie istnieje rozbieżność między wiarą i nauką. Sformułował odpowiedź 
na wyzwanie w postaci koncepcji światopoglądowej J. J. Rousseau. 

Książka Lamennais'go spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem młodego 
pokolenia katolików, zwłaszcza studentów i księży. "Pana utwór - pisał inny wielki 
apologeta, Chateaubriand - zapewni Panu nieśmiertelność". Wkrótce płomienny 
publicysta i myśliciel skupił wokół siebie liczne grono współpracowników oraz 
uczniów. Na łamach utworzonych przezeń pism: "Memoriał Catholique", "La Revue 
Catholique" i w kulminacyjnym momencie "Avenir" (1830) - wraz z przyjaciółmi 
takimi jak Gerbet, d'Eckstein (Żyd nawrócony na katol icyzm), Ch. F. de 
Montalembert - propagował wizję ekspansywnego, żarliwego i ortodoksyjnego 
katolicyzmu. Uznając tożsamość Prawdy z chrześcijaństwem, Lamennais głosił 
również konieczność związania religii ze sprawą wolności. Marzył o katolicyzmie 
wyznawanym nie tylko przez arystokrację, ale przede wszystkim przez lud. Pisał: 
"Jeśli musimy zacytować przykład możliwości takiego zjednoczenia Kościoła z 
ludem, wystarczy wymienić Irlandię, tę szlachetną krainę wiary i wolności". 

Lamennais, występując z apologią Kościoła katolickiego, zwrócił się nie 
tylko przeciw o ś w i e c e n i o w e m u i n dyfe re n t yzmo wi , ale również przeciw 
ówczesnemu Kościołowi we Francji, podporządkowanemu państwu (gallikanizm) 
i związanemu z ancien regime'em. Lamennais propagował inną wizję Kościoła -
podlegającego j e d y n i e z w i e r z c h n i c t w u papieża ( u l t r a m o n t a n i z m ) oraz 
popierającego aspiracje wolnościowe. Jego chrześcijański liberalizm połączony 
z ortodoksyjnym ultramontanizmem został jednak bezwzględnie odrzucony. 
Jedynie w Belgii doszło do sojuszu liberałów z katolikami. 

Ostateczny cios, przesądzający o klęsce Lamennais'go, nastąpił ze strony 
papieża. Paradoksalnie, ówczesna Europa nie miała większego i bardziej 
gorliwego obrońcy autorytetu papieża, niż Lamennais. Teraz ze stolicy św. Piotra 
wyszły dwie encykliki:, "Mirari vos" (1832) i "Singulari nos" (1834), potępiające 
działalność i poglądy środowiska "pielgrzymów Boga i wolności", m. in. za 
propagowanie konieczności odnowy Kościoła i uniezależnienia go od państwa, 
pochwałę wolności prasy i uznanie prawa do buntu przeciw władzy. Skutkiem 
encyklik papieskich była nie tylko klęska Lamennais'go i jego odejście od Kościoła, 
ale przede wszystkim zastopowanie reform, które mogły zbliżyć Kościół do ludu 
i przygotować intelektualnie do sprostania nowym wyzwaniom. 

Po załamaniu akcji Lamennais'go, zmierzającej do reformy wewnętrznej i 
przygotowania nowej formacji duchowieństwa, Kościół w drugiej połowie XIX wieku 
był intelektualnie bezradny wobec publikacji Ernesta Renana i tez pozytywisty 
Augusta Comte'a. Pierwszy Sobór Watykańsk i świadczył o narastan iu 
świadomości kryzysu i dążeniu do sprostania nowym wyzwaniom. Jednak z 
całościowej koncepcji Lamennais'go w dobie soboru pozostał jedynie fragment 
dotyczący wzmocnienia autorytetu papieża jako głowy Kościoła. Dopiero reformy 
i doktryna papieża Leona XIII, zwłaszcza zaś encyklika "Rerum novarum" (1891), 
skierowały Kościół na drogę wskazaną przez Lamennais'go. Ale zmiana w 
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Kościele dokonała się niezależnie od dorobku wielkiego apologety - wymusiło ją 
ciśnienie zmieniającej się rzeczywistości. O "Essai sur 1'indifference" mało kto 
dziś pamięta, natomiast dorobek Rousseau i Voltaire'a jest powszechnie znany. 

R e n e s a n s ( a n g l o ) k a t o l i c k i e j Angl i i 

Na początku XX wieku ukazały się dwie prace, stanowiące zapowiedź 
renesansu (anglo)katolicyzmu w Wielkiej Brytanii: apokalipsa "Lord of the World" 
(1907) R. H. Bensona (konwertyty katolickiego) oraz apologia chrześcijaństwa, 
"Ortodoksja" (1908) G. K. Chestertona. Pojawiły się one - jako antidotum na 
trzecią falę skierowaną przeciw chrześcijaństwu - w świecie przenikniętym 
ideologią pozytywistyczną, niosącą ze sobą kult nauki i postawę indyferentyzmu 
religijnego. WiktoriańskaAnglia, w której ukształtował się Chesterton, była krajem 
już tylko formalnie chrześcijańskim. Faktyczny "rząd dusz" sprawowali agnostycy, 
entuzjaści sekularyzmu i naukowego optymizmu, tacy jak G. H. Wells czy G. B. 
Shaw. Epoka "fin de siecle" była okresem schyłku religijności. 

"Ortodoksja", stanowiąca opis intelektualnego przezwyciężania przez 
autora sceptycyzmu oraz procesu ewolucji w stronę ortodoksji chrześcijańskiej 
(zakończonej konwersją na katolicyzm), była zwiastunem renesansu religijności, 
podobnego do doświadczenia francuskiego katolicyzmu w latach dwudziestych 
XIX stulecia. Chesterton - z niezrównaną pasją polemiczną - wystąpił przeciwko 
indyferentyzmowi, wynikającemu - jego zdaniem - z upadku rozumu w wieku ... 
"kultu rozumu". Powieść Chestertona "Kula i krzyż" (1910) ukazuje świat, w którym 
jedynie dwaj ludzie: ateista-bluźnierca i dogmatyczny katolik gotowi są stoczyć 
pojedynek w imię swych racji. Wszyscy poza nimi są przeciwni "kruszeniu kopii" 
o Prawdę i usiłują nie dopuścić do tego pojedynku. Paradoksalnie, obu zaciętych 
przeciwników zbliża do siebie fakt, że posiadają własne poglądy i gotowi są ich 
bronić. Tak właśnie czuł się Chesterton - toczący dysputy intelektualne w obronie 
Boga - na tle obojętnego religijnie społeczeństwa. 

Wybuch I wojny światowej przyniósł załamanie złudnej stabilności świata 
zdominowanego przez l iberalny sceptycyzm i indyferentyzm. Pokolenie 
dwudziestolecia międzywojennego boleśnie odczuwało kryzys wartości oraz 
rozkład starego porządku. Reakcją na indywidualizm i sceptycyzm były ideologie 
totalne, odwołujące się do emocji i zbiorowej tożsamości - komunizm oraz ruchy 
faszystowskie. Jednocześnie w wielu krajach nastąpił zwrot ku religii, zwłaszcza 
ku Kościołowi katolickiemu. Na płaszczyźnie intelektualnej proces odrodzenia 
wiary wyraził się l icznymi nawróceniami i apologiami. Świeżo nawróceni 
intelektual iści należel i do najgor l iwszych i najbardzie j z d e c y d o w a n y c h 
propagatorów chrześcijańskiej recepty na kryzys współczesnego świata. 

Podobnie jak Lamennais, Chesterton był człowiekiem-instytucją, wokół 
którego powstał ośrodek propagujący jego wizję ortodoksyjnie chrześcijańskiego 
społeczeństwa, opierającego się na fundamencie rodziny oraz drobnej własności. 
Wraz z Hilaire Belloc'em, autorem "The Path to Rome", sformułował koncepcję 
d y s t r y b u t y w i z m u - u s t r o j u s t a n o w i ą c e g o a l t e r n a t y w ę w s t o s u n k u do 
monopolistycznego kapitalizmu i socjalizmu. Odsuwany od wpływowych mediów, 
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wydawał własne czasopisma: "The New Witness", a następnie "G. K's Weekly". 
Trudno się dziwić, że był postrzegany jako ekscentryk, zważywszy nie tylko ogólny 
sceptycyzm Anglików, ale również ich głębokie uprzedzenia antykatolickie. 

Dla Chestertona prawdy chrześcijańskie, czyli ortodoksja, stały nie tylko 
na straży moralności i porządku, ale również wolności, nowatorstwa i rozwoju. 
To właśnie pozytywistyczny scjentyzm i indyferentyzm prowadziły - jego zdaniem 
- do zaskorupienia myśli i obłędu. Chrześcijaństwo było dlań synonimem zdrowia, 
postępu i wyzwolenia. Życie chrześcijanina miało być wielką, najwspanialszą 
przygodą. Ortodoksja nigdy nie miała ograniczać człowieka - wręcz przeciwnie: 
w jej ramach powstawały warunki do pełnego rozkwitu wolności człowieka. Ideałem 
Chestertona było połączenie chrześcijaństwa z liberalizmem; był entuzjastą 
średniowiecznej, katolickiej Anglii - "Merry England", czyli społeczeństwa ludzi 
wolnych i niezależnych materialnie, zrzeszonych w cechach i gi ldiach. Z 
konserwatystami łączyła go jedynie obrona tradycyjnej moralności - był demokratą 
i nie cierpiał ustroju arystokratycznego. 

Fundamentalne prace Chestertona, "Whafs Wrong with the World" (1910) 
i "The Everlasting Man" (1925) stanowiły przenikliwą analizę przyczyn kryzysu 
ogarniającego świat. Atak na Kościół oznaczał dlań atak na cywilizację, ponieważ 
jak twierdził: "cała nasza cywilizacja to cywilizacja katolicka. Jeśli ktoś jej nie 
pragnie, może przyczynić się do jej zniszczenia. Jednakże, chcąc ją zniszczyć, 
nie można racjonalnie zaprzeczać temu, że jest katolicka". Utożsamiając 
cywilizację z Kościołem, nie bał się otwartości - gotów był współpracować ze 
wszystk imi - n iezależnie od w y z n a w a n e g o ś w i a t o p o g l ą d u - o b r o ń c a m i 
sprawiedliwości, wolności, własności i rodziny. Wierzył, że wszyscy zwolennicy 
fundamentalnych wartości cywilizacji zachodniej - pośrednio i nieświadomie -
pracują na rzecz katolicyzmu. Otwartość i szerokość horyzontów nie oznaczały 
jednak rozmywania tego, co określał mianem ortodoksji. Za największą wartość 
Kościoła uważał właśnie jego odporność, jako strażnika Prawdy, na wyzwania ze 
strony zmieniającego się świata. "Nie chcemy - dobitnie podkreślał - Kościoła, 
który będzie się zmieniał wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który będzie zmieniał 
świat". 

Po śmierci Chestertona (1936), jego dzieło załamało się, choć trudno 
mówić, by kiedykolwiek odnosił znaczące sukcesy. Jeden z anglokatolickich 
konwertytów, T. S. Eliot, na wieść o śmierci największego apologetyka XX wieku, 
wyraził pogląd, że "Chesterton pozostawia nam nieustanne wymaganie 
zachowania wierności i kontynuowania w naszych czasach pracy, którą wykonywał 
za swego życia". Jednak podjęta przez Belloca próba nadania II wojnie światowej 
charakteru chrześcijańskiej krucjaty przeciw antyreligijnym total itaryzmom, 
skończyła się całkowitym niepowodzeniem. Nieformalnym uczniem i następcą 
Chestertona został anglokatol icki konwertyta, C. S. Lewis, autor równie 
wspaniałych apologii chrześcijaństwa, zwłaszcza "Surprised by Joy", "Mere 
Christianity" i "Christian Reflections". 

Angielski renesans religijny, którego apogeum przypadło na lata 
dwudzieste i trzydzieste XX wieku - choć współtworzony przez plejadę 
znakomitych intelektualistów - nie przyniósł spodziewanych owoców. Nie 
zahamował - pomimo spektakularnych nawróceń - procesu sekularyzacji i 
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dechrystianizacji Wielkiej Brytanii, czy szerzej Zachodu. Nie wpłynął również (w 
sposób bezpośredni) na wewnętrzną odnowę Kościoła. Drugi Sobór Watykański 
odwoływał się do innych autorytetów; inni też myśliciele ukształtowali wrażliwość 
rel igi jną współczesnych nam (anglo)katol ików. W związku z tym kolejni 
chrześcijańscy apologeci - podobnie jak wcześniej Chateaubriand czy Lamennais 
- popadli w zapomnienie. Świat zna, pamięta i ceni ich za twórczość pozbawioną 
bezpośrednich odniesień religijnych. Chesterton, jeżeli jest dziś znany, to jako 
autor opowiadań detektywistycznych, pisanych celem zdobycia środków na 
wydawanie swego tygodnika; Lewis jest uznanym autorem cyklu baśni dla dzieci 
"Opowieści Narni"; J. R. Tolkien jest autorem powieści fantasy "Władcy pierścieni" 
i "Hobbita"; Eliot słynie jako autor poematu modernistycznego „Ziema jałowa"; 
Belloc znany jest jedynie jako zwolennik państwa-minimum w "The Servile State". 
Natomiast adwersarze Chestertona - Wells i Shaw - są dziś powszechnie 
uwielbiani, jako prekursorzy nowoczesnego świata. 

D w i e w i o s n y K o ś c i o ł a - p o r ó w n a n i e 

Krótkie spojrzenie na renesans religijny we Francji, będący reakcją na 
rewolucję umysłową, wywołaną przez filozofię oświecenia oraz na renesans 
religijny w Wielkiej Brytanii, będący reakcją na rewolucję umysłową, spowodowaną 
filozofią pozytywizmu - wskazuje na uderzające analogie i podobieństwa łączące 
dwa, pozornie niezależne od siebie, zjawiska. Podobieństwa wynikają nie tylko z 
podobnej diagnozy stanu zagrożenia dla Kościoła i chrześcijaństwa, w postaci 
indyferentyzmu i sceptycyzmu, ale również z podobnych reakcji na zagrożenie 
w postaci ortodoksyjnych apologii oraz prób oddziaływania na rzeczywistość 
n i e k o n w e n c j o n a l n y m i m e t o d a m i . D z i e w i ę t n a s t o w i e c z n a F r a n c j a i 
dwudziestowieczna Wielka Brytania były krajami zlaicyzowanymi, Kościół 
francuski (gallikanizm), podobnie jak anglokatolicki, był podporządkowany państwu 
i związany z arystokracją. Francja stanowiła centrum myśli oświeceniowej, 
natomiast Wielka Brytania przodowała jako ośrodek idei związanych z 
pozytywizmem. 

W obu przypadkach, na scenie publicznej pojawili się ludzie-instytucje 
(Lamennais i Chesterton), którzy odwołując się do rozkwitu chrześcijaństwa w 
okresie poprzedzającym reformację, podjęli wysiłek rechrystianizacji ludu. Temu 
celowi miało służyć połączenie obrony wiary z obroną wolności oraz próba opisania 
podstawowych zagadnień chrześci jańskich językiem zrozumiałym przez 
współczesnych. Wychodząc z pozycji filozofów, negując obowiązujące wzorce 
(oświeceniowe, pozytywistyczne) - chrześci jańscy apologeci i konwertyci 
przemieniali się w dziennikarzy, publicystów, działaczy społecznych i politycznych. 
Chrześcijaństwo miało stanowić alternatywę zarówno wobec ideologii oświecenia, 
jak i o b o z u a n c i e n r e g i m e ' u ( L a m e n n a i s ) ; z a r ó w n o w o b e c i d e o l o g i i 
pozytywistycznej, leseferyzmu, jak i wszelkich form socjalizmu czy totalizmu 
(Chesterton). Obaj giganci myśli wywołali ferment i ożywienie umysłowe, 
zapoczątkowując powstanie prężnych ośrodków intelektualnych, opowiadających 
się po s t r o n i e K o ś c i o ł a i p r z y c z y n i a j ą c y c h się do z a k w e s t i o n o w a n i a 
dotychczasowego monopolu nowych filozofii. 

226 FRONDA WIOSNA 1997 



Trudno określić, na ile konwertyci i apologeci chrześcijańscy wpłynęli na 
odrodzenie religijne swojego pokolenia, na ile zaś rosnąca świadomość kryzysu 
dotychczasowego światopoglądu (indyferentyzmu) sprzyjała ich powrotowi do 
religii. Śledzenie procesu konwersji, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i 
społecznym, jest bez wątpienia zadaniem niezwykle trudnym, ale przez to 
wyjątkowo pasjonującym. O ile wiem, nikt nie podjął próby opisu i charakterystyki 
fal odpływu i przypływu w życiu religijnym społeczeństw zachodnich. Niewiele 
wiemy na temat czynników sprzyjających powrotowi lub odchodzeniu od religii. 
Wiedza o wpływie II Soboru Watykańskiego na rozwój Kościoła katolickiego jest 
mało rozpowszechniona. Jeżeli warto odwoływać się do dwóch opisanych zjawisk 
renesansu religijnego, to należałoby obecnie zacząć od określenia największego 
niebezpieczeństwa zagrażającego Kościołowi. I odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy dobrze się stało, że dorobek takich postaci jak Lamennais i Chesterton -
niezależnie od jego oceny - został pogrzebany w mroku niepamięci. 

Wojciech Turek 
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"Anglia była katolicka przez dziewięćset lat, potem protestancka przez trzysta, 
potem przez jedno stulecie agnostyczna. Katolicka struktura leży pod powierzchnią każdej 
fazy życia angielskiego. W historii, topografii, prawie, archeologii stale natrafiamy na 
katolickie źródła. Podróżując, wszędzie dostrzegamy lokalny i przejściowy charakter 
herezji i schizm; wszędzie rzuca się w oczy uniwersalny, wieczny charakter Kościoła. 
Dla mnie byłą rzeczą oczywistą, że nie jest to możliwe, by jakakolwiek herezja lub 
schizma miały rację, a Kościół był w błędzie. Można oczywiście uznać, że wszyscy są 
w błędzie, że całe chrześcijańskie Objawienie jest szalbierstwem albo nieporozumieniem. 
Ale jeśli Objawienie jest prawdziwe, wówczas Kościół jest społecznościązałożonąprzez 
Chrystusa, a wszelkie inne zbiorowości są tylko w tej mierze dobre, w jakiej udało się 
im coś uratować z katastrofy wielkiej schizmy i reformacji. Takie rozumowanie wydało 
mi się tak jasne, że wykluczało wszelką dyskusję. Pozostawało mi tylko poddać 
sprawdzeniu historyczne i fi lozoficzne przesłanki twierdzenia, że Objawienie 
chrześcijańskie jest autentyczne. Szczęśliwie się złożyło, że poznałem świetnego i 
świątobliwego kapłana, który podjął się dowiedzenia mi tych prawd. Rozumowo głęboko 
utwierdzony w tych racjach, nie przeżywając jakichś większych emocji, zostałem przyjęty 
na łono Kościoła." 

Evelyn Waugh, pisarz angielski 

W1992 roku Synod Kościoła anglikańskiego zgodził się na święcenie kobiet 
kapłanek. Wieloletnie starania feministek i grup "pro-ordination women" zakończyły 
się sukcesem. Wkrótce po decyzji Synodu w Bristolu ordynowano pierwsze kobiety. 
Niebawem podobnie postąpiły inne diecezje w Anglii, Walii i Szkocji. 

Głosowanie Synodu doprowadziło do najpotężniejszego kryzysu, jaki 
przeżywał kiedykolwiek Kościół anglikański. Ponad 400 księży anglikańskich i 4 
biskupów, w tym biskup Londynu Graham Leonard, przeszło na katolicyzm. Nigdy 
w historii anglikanizmu tylu duchownych nie opuściło jednorazowo swojego 
Kościoła. Konwertyci twierdzili zgodnie, że anglikanie decydując się na kapłaństwo 
kobiet zerwali definitywnie więzy z Kościołem powszechnym (jeśli je kiedykolwiek 
mieli) i utracili sukcesję apostolską. 

Kryzys, w jakim znalazł się Kościół Anglii, wskazuje, że ordynacja kobiet 
była zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, ostatnim elementem, który skłonił wielu 
do spektakularnego przyłączenia się do Kościoła rzymskiego. Istota problemu -
zdaniem konwertytów - s p r o w a d z a się b o w i e m do para l iżu a u t o r y t e t u 
nauczycielskiego biskupów anglikańskich. 

Nawet w najbardziej trudnych sprawach moralnych - jak aborcja czy 
eutanazja - KościółAnglii nie zajmuje jednoznacznego stanowiska. Pluralizm opinii 
w tych kwestiach, zdaniem biskupów anglikańskich, stanowi o atrakcyjności i 
żywotności anglikanizmu. Katolicy uważają, że taka postawa rodzi zamieszanie i 
pogłębia sekularyzację brytyjskiego społeczeństwa. 

Kolejna decyzja Synodu Kościoła anglikańskiego w 1996 r. jeszcze bardziej 
utwierdziła konwertytów w ich wyborze. Tym razem zdecydowaną większością 
przegłosowano, że po śmierci nie ma piekła, zaś duszę czeka nie potępienie, 
lecz anihilacja - czyli unicestwienie. W ten sposób po raz pierwszy w historii 
jeden z Kościołów chrześcijańskich zerwał z podstawową prawdy wiary - o 
nieśmiertelności duszy. 
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CZY DUCH ŚWIĘTY JEST W 
ANGLII SCHIZOFRENIKIEM? 



Teoretycznie można sobie wyobrazić, że na synodzie, 
jeżeli posiada się większość 2/3 głosów, można przegłosować 
np. pozbawienie Biblii jakichś fragmentów. Zresztą nie są to 
tylko teoretyczne rozważania, kilka miesięcy temu Synod 
anglikański przegłosował większością głosów, że nie ma 
piekła, a duszę po śmierci nie czeka potępienie, lecz anihilacja. 

TEOLOGIA SUPERMARKETU 
r o z m o w a z k s i ę d z e m J e r e m y ' m F a i r h e a d e m , k o n w e r t y ł ą 
a n g l i k a ń s k i m n a k a t o l i c y z m 

- Jak wyglądała pielgrzymka Księdza z Kościoła Anglii do Kościoła 
katolickiego? 

- Zostałem wyświęcony na księdza anglikańskiego w 1987 r. Służyłem w dwóch 
parafiach, tutaj, w Londynie. Byłem bardzo młodym księdzem parafialnym, 
najmłodszym z księży służących w diecezji. Kryzys zaufania do anglikanizmu 
pojawił się u mnie właściwie już na samym początku; miałem pod opieką dwie 
bardzo różne parafie: konserwatywną anglokatolicką parafię w centrum Londynu 
i liberalną nieopodal. W obu parafiach panował wtedy wielki bałagan, miały razem 
nie więcej niż czterdziestu wiernych, moim zadaniem było połączenie obu parafii 
i zaprowadzenie w nich ładu. 

Pierwsze pouczające doświadczenie dotyczyło mojego nauczania o 
Eucharystii. To, co miałem do powiedzenia o przemianie ciała i krwi Chrystusa w 
komunii, nie podobało się ludziom w liberalnej parafii, bo było to dla nich zbyt 
katolickie. Spytano mnie wtedy, czy nie mógłbym nauczać w każdym z kościołów 
czego innego na temat Eucharystii. Zrozumiałem wtedy, że tak naprawdę Kościół 
anglikański jest strasznie partykularny, że brak w nim jakiegokolwiek autorytetu 
nauczycielskiego, brak wspólnego zrozumienia czegokolwiek. Ja, na przykład, 
nie udzieliłbym ślubu ludziom rozwiedzionym, ale proboszcz z sąsiedniej parafii 
już by im udzielił. To wyglądało tak jakby każdy ksiądz anglikański był papieżem 
w swojej parafii. Mogliśmy stanowić, o czym tylko chcemy. Mogliśmy mieć parafię 
anglokatol icką, albo ewangel icką, ludzie zaś trzymaliby się tego, czego 
nauczaliśmy, dopóki podobałoby im się to, co mieliśmy im do powiedzenia. 
Zrozumiałem, że nie mogę połączyć tych dwu parafii, jeśli tak naprawdę mam 
wierzyć w to, co robię. Stopniowo pogłębiał się mój dystans do Kościoła Anglii. 

- Dla wielu księży anglikańskich punktem zwrotnym była decyzja Synodu 
anglikańskiego o prawie do wyświęcenia kobiet na kapłanki. Jak Ksiądz 
zareagował na tę decyzję? 
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- Zaraz do tego dojdę. Przez długi czas czułem się nieszczęśliwy w Kościele 
anglikańskim, ale do niego należałem; tam były moje korzenie, moja rodzina, 
cała moja wiedza stamtąd pochodziła. Nie znałem nic poza n im. Choć 
intelektualnie rozumiałem Kościół rzymskokatolicki i darzyłem jego naukę coraz 
większą sympatią, to jednak moja tożsamość znajdowała się w Kościele Anglii. 

Stopniowo zaczęły się jednak zmieniać tory mojego myślenia. Rozterki 
były już nie tylko intelektualne, ale i emocjonalne. Zadawałem sobie pytanie: czy 
mogę pozostać w Kościele anglikańskim, jeżeli nie darzę szacunkiem jego 
autorytetu? Wiedziałem, że wielką rolę odgrywa tu zagadnienie autorytetu 
Kościoła. Stało się to oczywiste podczas sporu o święcenia kapłańskie dla kobiet. 
Czy Kościół anglikański może w sposób demokratyczny, podczas Synodu 
Generalnego, zdecydować o zmianie natury sakramentu kapłaństwa? Przecież 
ten s a k r a m e n t przynależy do c a ł e g o K o ś c i o ł a , nie ty lko do K o ś c i o ł a 
anglikańskiego, ale też do Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Czy 
anglikanie mogą samodzielnie zmienić charakter tego sakramentu? 

Jeżeli tak, to Kościół anglikański nie łączyłyby już żadne związki z resztą 
Kościoła. Nie mógłby już dłużej być częścią Kościoła powszechnego, a do takiego 
miana pretendował. Decyzja o wyświęceniu kobiet dowiodła, że Kościół 
anglikański jest Kościołem protestanckim. W zgodzie z duchem protestantyzmu 
dali sygnał światu: "Możemy robić, co chcemy. Cokolwiek przegłosujemy na 
synodzie, tak będzie." 

Teoretycznie można sobie wyobrazić, że na synodzie, jeżeli posiada się 
dwie trzecie większości głosów, można przegłosować np. pozbawienie Biblii 
jakichś fragmentów. Zresztą nie są to tylko teoretyczne rozważania, kilka miesięcy 
temu Synod anglikański przegłosował większością głosów, że nie ma piekła, a 
duszę po śmierci nie czeka potępienie, lecz anihilacja. 

Siła Generalnego Synodu jest niczym nieograniczona. Zrozumiałem wtedy 
bardzo mocno, że Kościół anglikański nie jest częścią Kościoła powszechnego. 
Nie widziałem dalszej możliwości, by pozostawać w nim, gdyż byłaby to fikcja. 

- Wtedy zapadła decyzja o przejściu na katolicyzm? 

- Tak. Nie było to jednak proste. Musiałem dokonać radykalnej zmiany i zerwać z 
tym, do czego należałem. Musiałem pożegnać się z wieloma rzeczami: z moją 
parafią, z zarobkami, z d o m e m , który miał 19 pokoi, z s a m o c h o d e m , z 
obowiązkami kapłańskimi. Odprawiałem msze przez osiem lat, a tu nagle nie 
jestem księdzem, tylko "panem". Pytałem sam siebie: jak to się skończy? Dokąd 
zmierzam? Czy jest to tego warte? Podjąłem jednak decyzję o konwersji razem z 
kilkoma moimi parafianami. Po jakimś czasie zostałem wyświęcony na księdza 
katolickiego. 

- Ksiądz sprzeciwiał się kapłaństwu kobiet, wskazując na brak wystarczającego 
autorytetu Kościoła Anglii do podejmowania takich decyzji, ale czy wśród 
konwertytów pojawiły się także teologiczne uzasadnienia sprzeciwu wobec 
tej decyzji Synodu? 
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- Dla wielu moich kolegów sprawa ta szła głębiej niż tylko kwestia autorytetu. 
Rodziło się pytanie na ile kobiety można włączyć w instytucje historycznego 
prezbiteratu. Ja także jasno widziałem rzeczywistość kapłaństwa w tradycji 
Kościoła przez 2000 lat i to, że tego nie można zmienić. Nawet Ojciec Święty 
mówi, że nie może tego zrobić. Trzeba sobie bowiem zadać w tym momencie 
fundamentalne pytanie: dlaczego Jezus wybrał mężczyzn apostołami? Co chciał 
przez to powiedzieć? Zmiana tego stanu rzeczy nie jest tak prosta, jak wydawało 
się anglikanom. To tak jakby powiedzieć, że jeśli Jezus przyszedłby dzisiaj, to 
zrobiłby pewne rzeczy inaczej. Że gdyby przyszedł dziś, to dostosowałby wszystko 
do standardów współczesnego świata, w tym do feministycznej ideologii równości, 
w której kapłaństwo widzi się jak jeden z wielu zawodów, którego kobiety nie 
mogą jeszcze pełnić. 

A przecież święty Paweł uczy nas, że Pan przyszedł w pełni czasu, że był 
to najlepszy moment dla pełnego Bożego objawienia. Jeżeli dzisiaj mówimy, że 
Bóg nie zrobił wszystkiego dobrze, że nie wykonał tego, co powinien, to znaczy, 
że Bóg się mylił, że wybrał zły czas, że my dziś w XX wieku wiemy lepiej co robić, 
niż Bóg 2000 lat temu. Postępowanie taką drogą jest bardzo niebezpieczne. 
Oznacza, że wszystko można zmienić i wszystko podlega zmianie we 
współczesnym społeczeństwie. Jaką naukę zawarł Bóg w naturze stworzenia? 
Co chciał nam przez nią powiedzieć? Kobieta i mężczyzna - tak, są równi, ale 
mają inne funkcje w porządku stworzenia i inne funkcje w Kościele. 

- Tendencje przystosowywania wiary chrześcijańskiej do współczesnej 
mentalności człowieka poszły chyba w Kościele anglikańskim znacznie dalej 
niż rozumiało to słynne katolickie aggiornamento? 

- Bez wątpienia. W żadnej drażliwej sprawie moralnej biskupi anglikańscy nie 
mówiąjednym głosem - ani o aborcji, ani o eutanazji, ani o rozwodach. Obowiązuje 
protestancka tradycja rozstrzygania kwestii moralnych w swoim sumieniu. Prawdy 
wiary nie są traktowane integralnie, można czuć się doskonale anglikaninem i 
nie podzielać z Kościołem wielu prawd zawartych w Credo. Przykład dajązresztą 
niektórzy biskupi, jak choćby biskup Durham, David Jenkins, który publicznie 
kwestionował zmartwychwstanie Chrystusa. 

Podam przykład. W Kościele anglikańskim są księża, którzy wierzą w 
przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Wiem też o księżach, którzy 
przelewają wino z kielicha mszalnego z powrotem do butelki po Mszy, bo dla 
nich jest to czynność pamiątkowa i symboliczna. Mamy więc totalne różnice w 
rozumieniu Eucharystii. Kiedy ja jako anglikanin wierzyłem w przemianę, w to, że 
Eucharystia jest prawdziwie ciałem i krwią Chrystusa, to liczyła się tylko ta prawda, 
żadna inna prawda nie wchodziła w grę, bo przemiana jest albo jej nie ma. Nie 
możemy powiedzieć, że nie ma jednej prawdy, że jest wiele prawd, to jest 
kłamstwo. Gdyby było wiele prawd, nie byłoby żadnej prawdy. 

W anglikanizmie obowiązuje zasada trochę taka jak w supermarkecie: 
wybieram sobie z chrześcijaństwa to, co lubię, a resztę mniej przyjemną odrzucam. 
Jednak ta selektywność nie przeszkadza mi nadal czuć się pełnoprawnym 
chrześcijaninem. Tymczasem pytanie dzisiaj brzmi: czy dostosujemy Ewangelię 
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do życia, czy życie do Ewangelii? To jest podstawowy problem: czy bierzemy 
całe menu, które jest nam dane, czy tylko te kawałki, które lubimy, a te, których 
nie lubimy, odrzucamy? Postawa se lektywna prowadzi do z n i s z c z e n i a 
chrześcijaństwa, a w rezultacie do ateizmu. Podporządkowanie się Ewangelii nie 
jest łatwe. Ale Chrystus nigdy nie mówił, że przyjęcie Ewangelii będzie łatwe, 
daje za to owoce i będzie nagrodzone. 

- Przez większość swojego życia był Ksiądz przekonany, że Kościół 
anglikański jest częścią Kościoła powszechnego, by następnie uznać go 
za Kościół protestancki. Czy zdaniem Księdza Kościół Anglii ma sukcesję 
apostolską? 

- Moje rozumienie Kościoła anglikańskiego i sukcesji apostolskiej zmieniło się 
drastycznie od czasu, kiedy zostałem katolikiem. Uczono mnie jako anglokatolika, 
że Kościół anglikański posiada sukcesję apostolską. Teraz wiem, że tak nie jest. 
Od czasu reformacji ten Kościół rozproszył całość prawdziwej nauki Chrystusa. 
Nie rozumie głębokiego, katolickiego sensu kapłaństwa. W drugiej połowie 
zeszłego wieku nastąpiło ożywienie, ale nie było kontynuowane. Był okres, że 
sakramenty były sprawowane rzadko lub nie były sprawowane w ogóle. 

Sukcesja apostolska nie jest tylko rytualną sprawą nałożenia rąk, lecz 
należy do natury, do tajemnej istoty Kościoła jako takiego. Obecne procesy 
dezintegracyjne anglikanizmu dowiodły, że ten Kościół nie szanuje dziedzictwa 
tradycji Kościoła. Ostatnia unia z Nordyckim Kościołem Luterańskim pokazuje, 
że z radością łączy się on z Kościołami, które nie mają sukcesji apostolskiej. 

Świat w przededniu nowego wieku potrzebuje Kościoła, który mówi jasno 
i głośno prawdę Ewangelii. Kościoła głoszącego prawdę wyraźnie w łączności 
jednego człowieka z drugim. Dla mnie takim jedynym miejscem jest Kościół 
rzymskokatolicki, który jest głosem Chrystusa w świecie. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Nikt nie twierdzi, że oznaką żywotności badań naukowych, 
byłoby np. istnienie tysiąca różnych twierdzeń mówiących o 
ilości pierwiastków chemicznych, albo gdyby było wiele 
różnych opinii co do tego, czy 2 + 2 = 4. Gdyby tak się stało, 
nauka upadłaby, popadłaby w chaos. Natomiast w sprawach 
religii ludzie uważają, że różnorodność opinii o prawdach wiary 
jest czymś, czym należy się szczycić. Pokazuje to, że w 
anglikanizmie przestano patrzeć na religię jako na dziedzinę 
prawdy, a zaczęto ją traktować jako sferę osobistych opinii i 
gustów. 

NIE MYLIĆ ROZWOJU ZE ZMIANĄ 
r o z m o w a z J o h n e m H a l d a n e ' m , f i l o z o f e m , p i e r w s z y m k a t o l i c k i m 
p r o f e s o r e m o d c z a s ó w r e f o r m a c j i n a u n i w e r s y t e c i e S a i n t 
A n d r e w w S z k o c j i . 

- Co w Pana p r z e k o n a n i u s t a n o w i o z a s a d n i c z e j r ó ż n i c y m i ę d z y 
katolicyzmem a anglikanizmem? 

- Zapewne inne spojrzenie na autorytet Kościoła. W tradycji reformowanej i 
protestanckiej źródłem przewodnictwa moralnego jest Pismo, tylko Pismo. Kościół 
istnieje tylko po to, by przekazywać Pismo. W katolickiej tradycji, obok Pisma, 
które ma niezwykłą wagę, Chrystus powołał też Kościół, by był on autorytetem 
nauczającym. Katolicy mówią więc o Piśmie Świętym i Świętym Kościele. 
Oczywistym tego rezultatem jest władza nauczycielska soborów i papieża. 
Tymczasem anglikanin pod wpływem protestantyzmu i tradycji reformacji nie daje 
Kościołowi żadnej władzy nauczycielskiej. Jedyne, co mówi, to: "Tu jest pismo, 
spróbujmy je zrozumieć". Ostatecznie więc każdy musi interpretować je 
samodzielnie. A jak wiemy, jeżeli różne osoby przeczytają tę samą powieść, to 
różnie ją zinterpretują. Nie mają jednak do kogo zwrócić się po prawidłową 
interpretację. Ostateczną instancją jest sumienie poszczególnej jednostki. Stąd 
wielość opinii w najróżniejszych zagadnieniach moralnych czy teologicznych. 
Katolik natomiast mówi, że jeżeli czegoś nie wiemy, to zwracamy się do Kościoła, 
bo Kościół jest wyznaczonym przez Boga autorytetem. Prawda jest możliwa do 
odnalezienia w jasno określonej nauce Kościoła. 

- Autorytet nauczycielski Kościoła opiera się na ciągłości jego nauki 
sięgającej czasów Chrystusa - na sukcesji apostolskiej. Czy taką sukcesję 
ma Kościół anglikański? 
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- Autorytet nauczycielski Kościoła rzymskokatolickiego pochodzi bezpośrednio 
od Chrystusa, który przekazał go Piotrowi i jego następcom. Karol Wojtyła jako 
Jan Paweł II oraz kolegium kardynalskie posiadają autorytet w nauczaniu, jako 
następcy Piotra i apostołów. Nie dlatego posiadają oni autorytet, że są mądrymi 
ludźmi, ale niezależnie od tego, czy są mądrzy, czy głupi, mają autorytet na mocy 
sukcesji apostolskiej. Czy ta sukcesja jest obecna poza Kościołem katolickim? 
Tak, na przykład w Kościele prawosławnym - i Kościół katolicki to uznaje. W 
przypadku Kościołów protestanckich ta ciągłość została przerwana i Kościół 
katolicki nie uznaje sukcesji apostolskiej w Kościele anglikańskim. Anglikańskie 
święcenia nie są ważne. 

- Anglikańscy teologowie twierdzą, że doktryna chrześcijańska nie stoi w 
miejscu, że się rozwija i wiele prawd się zmienia. W ten sposób miał się 
ponoć z m i e n i ć s t o s u n e k do h o m o s e k s u a l i z m u z n e g a t y w n e g o na 
pozytywny. 

- Pojęcie rozwoju doktryny w p r o w a d z i ł kardynał John Henry N e w m a n , 
najsłynniejszy anglikański konwertyta i inspirator Soboru Watykańskiego II. 
Newman mówi o rozwoju doktryny, ale jednocześnie obstaje przy trwałości, 
niezmienności prawd wiary. Newman mówi, że są jasno określone prawdy, ale 
bogactwo tych prawd nie zawsze jest od razu możliwe do uchwycenia, pozostaje 
więc miejsce do pogłębienia rozumienia. Kościół często pozostawia miejsce dla 
takiego pogłębienia. Rozwijamy zatem nasze rozumienie na przykład tajemnicy 
Wniebowzięcia Marii Panny, czy relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. 

Anglikanie mylą koncepcję rozwoju z koncepcją zmian. Newman mówi: 
nauka się nie zmienia, staje się jaśniejsza. Przykładem może być ich podejście 
do homoseksualistów. Oni uważają, że rozwój implikuje zmianę. Natomiast Kościół 
katolicki mówi, że możemy pogłębiać rozumienie miłości kobiety i mężczyzny, 
ale homoseksualizm był grzechem, jest grzechem i grzechem pozostanie. 

- Biskup Nigel McCullock stwierdził, że przejawem żywotności Kościoła 
anglikańskiego jest wielość różnorodnych stanowisk w sprawie wiary jakie 
utrzymują się wśród anglikanów. Podobnego zdania są także inni biskupi 
anglikańscy. 

- To jest wynik protestantyzacji myślenia religijnego. Dla protestanta jest tylko 
nagie sumienie i Bóg. Nie ma miejsca na pośrednictwo Kościoła między tobą a 
Bogiem. A ponieważ ludzie są różni, różne sązdania, różne wartości, mamy więc 
pluralizm, którego respektowanie, a nawet cieszenie się nim, jest uznawane za 
wartość moralną, za oznakę zdrowia. To ciekawe zagadnienie współczesnej 
kultury, że ludzie doszli do wniosku, że w sprawach religijnych osobiste zdanie 
ma niezwykłą wagę. To bardzo dziwne, jeśli religia ma zawierać prawdziwą wiedzę, 
bo pluralizm opinii tylko ją zaciera. Nikt nie twierdzi, że oznaką żywotności badań 
naukowych, byłoby np. istnienie tysiąca różnych twierdzeń mówiących o ilości 
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pierwiastków chemicznych, albo gdyby było wiele różnych opinii co do tego, czy 
2 + 2 = 4. Gdyby tak się stało, nauka upadłaby, popadłaby w chaos. Natomiast w 
sprawach religii ludzie uważają, że różnorodność opinii o prawdach wiary jest 
czymś, czym należy się szczycić. Pokazuje to, że w anglikanizmie przestano 
patrzeć na religię jako na dziedzinę prawdy, a zaczęto ją traktować jako sferę 
osobistych opinii i gustów. 

- Dziękujemy za rozmowę 
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Wyobraźmy sobie partię polityczną, która ma sześciu 
rzeczników prasowych, a każdy z nich mówi co innego, i na 
podstawie tego musimy zorientować się do czego ta partia 
dąży. Tak właśnie wygląda Kościół anglikański. Mówi: "możesz 
wierzyć w cokolwiek chcesz, albo możesz w nic nie wierzyć, 
przyłącz się do nas!" 

MISJA SCHLEBIANIA 
r o z m o w a z A n n W i d e c o m b e , w i c e m i n i s t r e m s p r a w s o c j a l n y c h 
r z ą d u W i e l k i e j B r y t a n i i 

- Dlaczego zdecydowała się Pani minister przejść na katolicyzm? 

- Byłam rozczarowana Kościołem angl ikańskim już od dłuższego czasu. 
Widziałam, że jest on gotowy do zbyt daleko idących kompromisów, że łatwo 
ulega różnym modom, że zmienia naukę, byle tylko sprostać współczesności. 
Święcenia kobiet przeważyły szalę. Cała dyskusja Synodu anglikańskiego toczyła 
się wówczas nie tyle wokół teologicznych kwestii kapłaństwa kobiet, lecz 
koncentrowała się na dostosowywaniu Kościoła anglikańskiego do współczesnego 
świata. Uważam, że złamanie tradycji kapłaństwa, która sięga aż do czasów 
naszego Pana, stwarza poważną wątpliwość, czy Kościół anglikański utrzymuje 
sukcesję apostolską. Z drugiej strony mamy Kościół katolicki, który nie idzie na 
żadne kompromisy. Niezależnie od tego, czy jest to popularne, czy nie, trwa przy 
swojej nauce o antykoncepcji, aborcji, wierności małżeńskiej. Nie boi się nazywać 
grzechu grzechem. To było to czego potrzebowałam. 

- Także w Kościele katolickim nie brakuje chrześcijan, widzących potrzebę 
dostosowywania się Kościoła do współczesnego świata. Bez takiej 
a k o m o d a c j i - t w i e r d z ą owi c h r z e ś c i j a n i e - Kościół s k a z u j e się na 
marginalizację w nowoczesnym społeczeństwie. 

- Jest dokładnie odwrotnie. Kościół anglikański szczególnie przez ostatnie 30 lat 
nawykł do schlebiania świeckiemu społeczeństwu - zaakceptował rozwody, 
antykoncepcję, nie protestuje przeciwko aborcji. To nie zdaje egzaminu, kościoły 
nadal świecą pustkami. Gdyby mechanizm akomodacji działał, widzielibyśmy 
więcej ludzi przychodzących do Kościoła anglikańskiego. A to co widać, to ludzi 
odwracających się od Kościoła, spoglądających w stronę fundamentalnych 
rozwiązań, młodzież garnącą się do sekt. W ostatnich latach widoczne stały się 
także konwersje i przechodzenie do Kościoła katol ickiego. Schlebianie 
współczesnym modom nie pomaga anglikanom, ale oni nie zdają sobie z tego 
sprawy. 
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- Domyślam się, że nie uważa Pani minister za specjalną zaletę Kościoła 
Anglii jego pluralizmu opinii. 

- Wyobraźmy sobie partię polityczną, która ma sześciu rzeczników prasowych, a 
każdy z nich mówi co innego, i na podstawie tego musimy zorientować się do 
czego ta partia dąży. Tak właśnie wygląda Kościół anglikański. Mówi: "możesz 
wierzyć w cokolwiek chcesz, albo możesz w nic nie wierzyć, przyłącz się do nas!" 

- Jak reagowała Pani minister na liberalną teologię, dość mocno obecną w 
anglikańskiej tradycji? 

- Kolejną rzeczą, która przez lata, nawet przed wyświęceniem kobiet, skłaniała 
mnie ku Rzymowi, była gorsząca postawa niektórych biskupów w Kościele 
anglikańskim. Chodzi mi głównie o biskupa Durham, Davida Jenkinsa, który 
publicznie podważał narodzenie Chrystusa z Dziewicy, zmartwychwstanie, 
istnienie piekła i inne podstawowe prawdy wiary. Niesłychane było nawet nie to, 
że tak robił, a czynił to przez dłuższy czas, lecz to, że nigdy nie został z tego 
powodu skrytykowany przez dostojników anglikańskich. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Nie lubię ekumenicznych rozmów z Kościołem anglikańskim, 
które są tutaj prowadzone, bo Kościół anglikański to Kościół 
z AIDS; i jeśli zjednoczymy się z Kościołem anglikańskim, to 
my również złapiemy AIDS; to zaraźliwa choroba, ten Kościół 
niesie w sobie bardzo zaraźliwą herezję. 

KOŚCIÓŁ SODOMY 
r o z m o w a z P a u l e m J o h n s o n e m , p i s a r z e m , h i s t o r y k i e m , a u t o r e m 
t a k i c h k s i ą ż e k , j a k m.in. " H i s t o r i a c h r z e ś c i j a ń s t w a " , " H i s t o r i a 
Ż y d ó w " , " H i s t o r i a ś w i a t a p o 1 9 1 7 r o k u " , " C z a s y n o w o c z e s n e " , 
" I n t e l e k t u a l i ś c i " 

- Zajmuje się Pan historią Anglii, proszę nam powiedzieć: czy Kościół 
anglikański ma sukcesję apostolską? 

- Kościół anglikański jest Kościołem heretyckim. Odłączył się od Rzymu w latach 
trzydziestych XVI wieku, bo Henryk VIII, nasz król, chciał rozwodu. Papież nie 
chciał mu go udzielić, ale w Anglii znaleźli się chętni, by to zrobić i stworzono 
odrębny Kościół. Jest to więc Kościół heretycki, w którym łańcuch święceń się 
urwał. Prawdę mówiąc żaden z anglikańskich księży nie został prawidłowo 
wyświęcony, sukcesja apostolska jest złamana. Jest to Kościół podporządkowany 
państwu, nie jest niezależny i dlatego pozbawiony spójności duchowej. Zawsze 
tak było, ale dopiero w naszych czasach moralne bankructwo Kościoła 
anglikańskiego objawiło się światu. To proces narastający, który obecnie osiągnął 
stan kryzysowy. Różnica między Kościołem anglikańskim a rzymskim jest 
szczególnie przejrzysta. My mamy silnego papieża, polskiego papieża, Jana Pawła 
II, który powtórzył katolicką naukę w sposób niezwykle jasny. Z kolei, to czego 
naucza Kościół anglikański, stoi z ową nauką w wielkiej sprzeczności. 

- Nie tak dawno Synod Kościoła Anglii ogłosił, że po śmierci nie ma 
potępienia wiecznego, nie ma piekła rozumianego tradycyjnie. Wśród 
anglikanów trwa obecnie dyskusja na temat obecności homoseksualistów 
w Kościele. Jak ocenia Pan te liberalne tendencje w Kościele Anglii? 

- Anglikański Synod zachowuje się jak świecki parlament. Jeżeli jest silna grupa 
nacisku, to nacisk jest stosowany i doktryna się zmienia. Jeżeli brak grupy nacisku, 
to nie ma presji i doktryna pozostaje taka jak jest. Synod po prostu funkcjonuje 
jak świecka instytucja. Pierwiastek duchowy, pierwiastek etyki absolutnej 
przeciwstawionej relatywizmowi zanikł. Po drugie, Kościół Anglii zmienia swoje 
nauczanie, bo przeniknęły do niego świeckie grupy nacisku. Jest w nim bardzo 
silne lobby homoseksualne, które sparaliżowało rygoryzm moralny Kościoła. 
Lobby homoseksualistów jest najsilniejszym lobby w Anglii, które infiltruje słabe 
instytucje, a takąjest bez wątpienia obecnie Kościół anglikański. Właśnie dlatego 
nazywam Kościół anglikański Kościołem Sodomy. 
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- Znane jest stwierdzenie biskupa Johna Gladwina, że Duch Święty 
przemówił w XX wieku do Kościoła Anglii i w wyniku natchnienia Trzeciej 
Osoby Trójcy zdecydowano się wyświęcić kobiety na kapłanki. 

- Jeżeli to, co mówią anglikanie, jest prawdą, to Duch Święty musi być wielce 
schizofreniczny, bo co innego mówi małemu Kościołowi anglikańskiemu, a co 
innego liczącemu miliard członków świętemu Kościołowi katolickiemu. Zaiste 
musiałby to być bardzo schizofreniczny Duch Święty. 

- Co Pan sądzi o dość popularnej liberalnej teologii wśród współczesnych 
anglikanów? 

- Kościół anglikański zawsze głosił fałszywą naukę. W XVI wieku ogłosił fałszywą 
naukę o małżeństwie, stworzył możliwość rozwodów, jeżeli jest to wygodne dla 
państwa i dla monarchy. To, że dziś podważa naukę o zmartwychwstaniu, 
dziewiczym poczęciu itd., nie jest więc niczym nowym. Po tym, co powiedziałem, 
należy zaznaczyć, że pomimo tego, iż biskupi i kler spotykający się na synodzie 
robią rzeczy pożałowania godne i nie posiadają żadnego autorytetu duchowego, 
to jednak jeżeli pojedziecie na wieś, znajdziecie tam stare parafie i małe lokalne 
społeczności anglikańskie z często wspaniałymi proboszczami, z dobrymi ludźmi, 
którzy robią mnóstwo dobroczynnych rzeczy i regularnie praktykują. To jest dobra 
część Kościoła anglikańskiego, która nie ma z synodem nic wspólnego. Ci ludzie 
wierzą w zmartwychwstanie, w dziewicze narodziny; pojmują chrześcijaństwo 
tradycyjnie i mają z katolikami wiele wspólnego. 

Wierzę, że Kościół anglikański rozpada się teraz i ci wszyscy dobrzy ludzie, 
na wsi, na prowincji, w małych miastach, dołącząw końcu do Kościoła katolickiego 
i będą ciepło przywitani, bo są dobrymi chrześcijanami. 

- Co Pan sądzi o obecnej tendencji przechodzenia wielu anglikanów, tak 
świeckich jak i duchownych, na katolicyzm? 

- Musicie pamiętać, że Anglia jest zasadniczo krajem katolickim. Jej katolicyzm 
był ukryty przez setki lat, bo grupa heretyków przejęła władzę, narzuciła Kościół 
państwowy i wprowadziła surowe prawodawstwo, które zepchnęło katolików do 
podziemia i karało bardzo surowo każdego, kto praktykował prawdziwą wiarę. 
Np. szkoła, do której uczęszczałem, przez prawie 200 lat musiała działać we 
Francji, bo szkoła dla synów katolickiej szlachty prowadzona przez jezuitów nie 
mogła istnieć w Anglii. Przez kilkaset lat byliśmy katolicyzmem tępionym i 
działaliśmy w podziemiu. Teraz zaczynamy z niego wychodzić. Od XIX wieku 
najlepsi anglikanie zaczęli przechodzić do Kościoła katolickiego, np. kardynał 
Newman - który uznał, że Kościół anglikański jest Kościołem heretyckim - był 
wielkim i świętym człowiekiem i mam nadzieję, że zostanie kanonizowany. Ten 
powrót do katolicyzmu nabiera od tamtej pory tempa, szczególnie teraz proces 
ten przyśpieszył się i coraz więcej dobrych anglikanów powraca do Kościoła 
katolickiego. To, co prowadzi ludzi do Kościoła katolickiego w Anglii (nie wiem, 
jak jest w innych krajach, ale podejrzewam, że tak samo), to jedna rzecz - pewność. 
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Kościół katolicki uczy tego, czego zawsze uczył przez 2000 lat, nie ulega 
współczesnym prądom i modom, wytrzymuje napór relatywizmu moralnego. 
Zwłaszcza w latach pontyfikatu obecnego papieża, któremu należy się szczególne 
uznanie, nauka katolicka jest jasna i absolutnie pewna. Dokładnie taka, jaka 
zawsze była i zawsze będzie. 

Mam nadzieję, że większość dobrych anglikanów powróci do Kościoła 
katolickiego. Będą oni bardzo mile widziani, bo wzbogacą nasz Kościół. Wtedy ci 
wszyscy heretyccy biskupi mogą mieć swój własny Kościół - Kościół Sodomy. 

- Co Pan sądzi o dialogu ekumenicznym katolików z anglikanami? 

- Sprzeciwiam się temu wymiarowi ruchu ekumenicznego, który usiłuje pogodzić 
obydwa Kościoły. Nie lubię ekumenicznych rozmów z Kościołem anglikańskim, 
które są tutaj prowadzone, bo Kościół anglikański to Kościół z AIDS; i jeśli 
zjednoczymy się z Kościołem anglikańskim, to my również złapiemy AIDS; to 
zaraźliwa choroba, ten Kościół niesie w sobie bardzo zaraźliwą herezję. 

Jeżeli Kościół katolicki będzie trzymał się swojej odwiecznej nauki, to 
zobaczymy anglikanów przechodzących do nas samodzielnie, bez udziału ich 
Kościoła. To jest forma ekumenizmu, który popieram. Jeżeli tak się stanie, to 
unikniemy rozprzestrzeniania się modernistyczno-heretyckich tendencji w naszym 
własnym Kościele. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Kościół anglikański stoi na stanowisku, że Credo 
chrześcijańskie jest punktem wyjścia, a nie zakończeniem w 
poszukiwaniu prawdy. Prawdy wiary zachęcają do 
indywidualnych i zbiorowych poszukiwań, podejmowanych 
zarówno przez społeczeństwo, jak i jednostki. W poszukiwaniach 
prawdy prowadzonych przez jednostki, nawet przez pojedynczych 
biskupów, mogą pojawić się różne środki wyrazu. 

BISKUP TEŻ SZUKA 
R o z m o w a z b i s k u p e m M i c h a e l e m T u r n b u l l e m , d u c h o w n y m 
a n g l i k a ń s k i m 

- Katolicy angielscy uważają, że anglikanie są zbyt ugodowi w o b e c 
zsekularyzowanego świata, że uświęcają każdą ś w i e c k ą tendencję, 
dostosowują Ewangelię do standardów współczesnych mód. 

- Kościół jest częścią świata. Świata, z którym Bóg pozostaje w dynamicznej 
relacji. Nie możemy powiedzieć, że my - jako Kościół posiedliśmy Prawdę dla 
świata. Jesteśmy przecież jego częścią i uczymy się o Bogu od świata, ludzi 
kultury, mediów. Nie można mówić: "gdzie indziej jest Kościół, gdzie indziej jest 
świat". To o wiele bardziej ryzykowne, ale o wiele bardziej ciekawe i bliższe boskiej 
prawdzie, niż teologia, która mówi: "Kościół ma wszystkie odpowiedzi, podaje je, 
niezależnie od tego, czy świat je chce, czy też nie". Świat świecki objawia boską 
prawdę tak samo jak Tradycja i Pismo. Jesteśmy częścią świata i razem z nim 
bierzemy udział w poszukiwaniu boskiej prawdy. 

- Ann Widecomb mówi, że przeszła na katolicyzm między innymi dlatego, 
że w teologii anglikańskiej dominuje liberalne ujęcie podstawowych prawd 
wiary, które ją gorszy. Zdarza się słyszeć wypowiedzi teologów, ale także 
dostojników anglikańskich, którzy powątpiewają w zmartwychwstanie 
Chrystusa, dziewiczość Marii Panny, grzech pierworodny. 

- Kościół anglikański stoi na stanowisku, że Credo chrześcijańskie jest punktem 
wyjścia, a nie zakończeniem w poszukiwaniu prawdy. Prawdy wiary zachęcają 
do indywidualnych i zbiorowych poszukiwań, podejmowanych zarówno przez 
społeczeństwo, jak i jednostki. W poszukiwaniach prawdy prowadzonych przez 
jednostki, nawet przez pojedynczych biskupów, mogą pojawić się różne środki 
wyrazu. Niekiedy są one konfudujące. Jeżeli spowodują one zaciemnienie Credo, 
to musimy powrócić do początku i spróbować innych środków poszukiwania. 
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- Domyślam się, że Biskup poparł ideę ordynacji kobiet? 

- Tak. Kobieta, podobnie jak mężczyzna, jest stworzona na obraz i podobieństwo 
Boga i dobrze się stało, że po długich latach dyskryminacji kobiet Kościół Anglii 
zdecydował się dopuścić je do pełni praw Kościoła. To zagadnienie było długo 
dyskutowane w Kościele anglikańskim. Teraz jesteśmy w okresie recepcji decyzji 
Synodu. Wyświęciliśmy kobiety. Są jednak ludzie, którzy czują, że nie mogą na 
tym etapie rozwoju Kościoła zaakceptować tego, szczególnie z powodu różnic, 
które powstają w łączności z Kościołem katolickim. W Kościele anglikańskim 
udało nam się stworzyć możliwość istnienia obu tych stanowisk obok siebie. To 
nie łatwe, ale w okresie recepcji będziemy musieli żyć w tym napięciu przez 
wiele lat. 

- Czy Biskup podziela pogląd, że decyzja o ordynacji kobiet wynika z 
ewolucji doktryny chrześcijańskiej? 

- Problem: czy nauka Kościoła może się rozwijać i zmieniać, jest problemem, na 
który Kościół anglikański jest bardzo otwarty. Wszystkie Kościoły - nawet Kościół 
katolicki - rozwijały swoją recepcję prawdy, nauki przez wieki. Rzymscy katolicy 
dziś o d r z u c a j ą niektóre postanowienia poprzednich papieży. Są nowe 
zagadnienia, nowe pytania, które stoją przed Kościołem (np. embriologia - kiedy 
zaczyna się życie, a kiedy kończy?). To są pytania, na które Kościół musi znaleźć 
odpowiedź, a które wcześniej nie stanowiły wyzwania dla pokoleń. Współczesny 
świat przynosi nam nowe spojrzenie na rolę kobiety w Kościele. To rodzi wiele 
pytań. Kościół, wyświęcając kobiety, nie odrzuca swojej tradycji, lecz jedynie 
poważnie traktuje to, co Bóg obecnie objawia. 

- Niektórzy obserwatorzy uważają, że jedną z kolejnych spraw, która może 
być niebawem dyskutowana wśród anglikanów jest problem miejsca 
homoseksualistów w Kościele. 

- W sprawie homoseksualistów Kościół anglikański zajął już jasne stanowisko w 
dokumencie z 1991 r. pt. "Sprawy seksualności". Uznajemy tam homoseksualizm 
za tajemnicę, homoseksualiści muszą być traktowani jak inni wierni, nie mogą 
być obiektem dyskryminacji w Kościele, jednak sprawa małżeństw homoseksualnych 
nie została zaakceptowana. To było jasne wskazanie na czym stoimy, ale 
powiedzieliśmy, że nie jest to nasze ostatnie słowo. Dlatego, bo pytania etyczne 
tego rodzaju wyznaczają rozwój tradycji chrześcijańskiej. Jesteśmy w podróży, 
w której pomocąjest Credo, pisma Ojców, tradycja Kościoła. Jej końca nie widać. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Zaczynam mieć poważne wątpliwości co do tego, czy 
istnieje życie po fizycznej śmierci. Myślę, że można to 
wkomponować w chrześcijaństwo, że możliwe jest prawomocne 
odczytanie chrześcijaństwa zgodne ze stwierdzeniem: "Koniec 
mojego dłuższego lub krótszego życia jest definitywny. Ja, jako 
lan Stubbs, przestaję istnieć". 

TEN ŚWIAT JEST WSZYSTKIM, CO MAMY 
r o z m o w a z k s i ę d z e m ł a n e m S t u b b s e m , d u c h o w n y m 
a n g l i k a ń s k i m z M a n c h e s t e r u , u c z e s t n i k i e m S y n o d u K o ś c i o ł a 
Angl i i . 

- Ważną rolę w anglikanizmie pełni pojęcie rozwoju tradycji. W wyniku takiej 
ewolucji anglikanie zaakceptowali w pewnym momencie środki antykoncepcyjne. 
Ksiądz jednak uważa, że w pewnych sprawach jest uzasadnione także 
zerwanie z tradycją... 

- Częściowo zgodziłbym się z opinią, że jesteśmy częścią rozwijającej się, 
ewoluującej tradycji, ale w pewnych punktach wyłamanie się z tradycji jest 
koniecznością. Historycznym przykładem jest podejście do spraw własności. Dla 
wielu chrześcijan w pierwszych wiekach idea własności prywatnej wydawała się 
heretycka. Ale pod wpływem rzymskiego prawa, rzymskiego spojrzenia zrodziła 
się akceptacja własności prywatnej. To samo tyczy się kwestii niewolnictwa. 
Nastąpiło wyraźne zerwanie z dotychczasowym spojrzeniem na nie. 

Najlepszym przykładem obejmującym nasze czasy jest kwestia lichwy. 
Jeszcze do niedawna wykluczano możliwość lichwy, a obecnie idea pożyczenia 
pieniędzy na procent stała się podstawą kapitalistycznej gospodarki. To były 
znaczące zerwania z tradycją; obecnie też patrzymy na wielkie zmiany tradycji. 
Jedną z takich spraw jest kwestia homoseksualizmu. I tu nie mamy do czynienia 
z rozwojem tradycji, z nowym sposobem jej rozwinięcia, lecz z wyraźnym 
zerwaniem z dotychczasowym spojrzeniem na homoseksualizm. Przez wiele lat 
homoseksualizm był zjawiskiem szczególnie grzesznym. Ale teraz czytamy 
t radycję inaczej i w idz imy, że jest mie jsce dla h o m o s e k s u a l i z m u , że 
homoseksualiści są częścią Bożego stworzenia i powinni być przyjęci jak równi 
heteroseksualistom. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to zerwanie, zwrot. 

- Jest Ksiądz, jak się wydaje, rzecznikiem symbolicznego traktowania wielu 
nadprzyrodzonych zdarzeń, jakie zostały opisane w Piśmie Świętym. 

- Myślę, że piekło może nam posłużyć za przykład takiego symbolu. To świetny 
przykład tego, jak symbole się zmieniają, jak należy je reinterpretować w 
kontekście poszczególnych kultur. Żyjemy w kulturze zhumanizowanej, której 
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trudno uwierzyć w rzeczywistość nadprzyrodzoną nad nami. Szukamy wyjaśnień 
w obrębie naszego człowieczeństwa. Myślę, że gadanie o demonach, zgrzytaniu 
zębów, o czymś, co ma być poza tym światem, nie ma związku z współczesnymi 
ludźmi. Już nie myślimy tymi kategoriami, nie wierzymy w małe duszki wokół 
nas. Ten świat odszedł od nas na Zachodzie. To, co jest realne dla Zachodu, to 
poczucie braku sensu, nihilizm, nicość, dlatego możemy do ludzi mówić o piekle 
jako o braku poczucia sensu. I wielu ludzi żyje w takim piekle. Taki sposób 
mówienia ma sens. Próbujemy przezwyciężyć odosobnienie, alienację, zawartą 
w symbolu piekła. 

- Zatem - zdaniem Księdza - piekła nie ma? 

- To, czy piekło istnieje, czy też nie, nie jest tak naprawdę ważne. Chodzi przede 
wszystkim o to, co mamy na myśli mówiąc o piekle. Osobiście wydaje mi się, że 
mówienie o piekle jako miejscu przyszłego pobytu w niczym nie pomaga. 
Potrzebujemy mówienia o piekle w kontekście tej rzeczywistości, z którą ludzie 
mają do czynienia tu i teraz. Rzeczywistość bezrobocia czy narkotyków jest takim 
piekłem. 

- Czy zmartwychwstanie Jezusa też można potraktować symbolicznie? 

- Nie mówimy, że zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło w Manchester. To byłoby 
absurdalne zerwanie z tradycją. Kluczowe jest tu, co mamy na myśli, gdy mówimy 
o narodzinach Jezusa czy zmartwychwstaniu. Tu nie chodzi o to, czy to naprawdę 
się wydarzyło, ale co tak naprawdę to oznacza dla człowieka dzisiaj. To znaczenie 
zmartwychwstania musi pozostać pod wpływem kultury i warunków społecznych 
konkretnego czasu. Co innego zmartwychwstanie może oznaczać dla mnie jako 
białego mężczyzny duchownego, a co innego dla czarnej kobiety pozostającej 
na marginesie. Wyjaśniamy to zdarzenie w różnych pojęciach, ale odwołujemy 
się do wspólnych symboli. To jest poszerzenie naszego horyzontu. Symbole są 
czymś, do czego zawsze wracamy, ale sposób patrzenia na nie i ich interpretacja 
zawsze będzie różna. To tak jak interpretacja sztuki; nie ma czegoś takiego, jak 
obraz wszechczasów, interpretacja nieustannie się zmienia, podlega dyskusji, 
ewoluuje. 

- Nie obawia się Ksiądz, że wprowadzanie zmartwychwstania Chrystusa w 
sferę symboliczną może prowadzić do jego zakwestionowania w ogóle, a 
wówczas jak twierdził św. Paweł cała nasza wiara traci sens. 

- Sprawa zdania świętego Pawła, w Liście do Koryntian, że jeżeli "Chrystus nie 
zmartwychwstał w ciele, to próżna jest nasza wiara", oznacza, że mówimy tu o 
dwóch różnych kulturach. Dla św. Pawła istnienie trójpoziomowego świata było 
częściąjego kosmologii, jego widzenia rzeczywistości. Dla niego znaczenie światu 
nadawała rzeczywistość nadprzyrodzona; ten świat miał znaczenie tylko w 
perspektywie niebiańskiej przyszłego świata. Dla naszego społeczeństwa i naszej 
kultury taki schemat kosmologiczny jest nie do zaakceptowania. Nie możemy w 
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to wierzyć. Ten świat jest wszystkim, co mamy i wszystkim, co znamy. Dlatego 
musimy na nowo przemyśleć naszą chrześcijańską tradycję z perspektywy 
nowego rozumienia rzeczywistości. Wydaje mi się, że pisma św. Pawła o 
zmartwychwstaniu muszą być na nowo przeczytane. 

- Jeśli ten świat jest wszystkim, co znamy, cóż wobec tego znaczy obietnica 
zbawienia i życia w przyszłym świecie? 

- Co się tyczy istnienia człowieka po śmierci fizycznej, to chciałbym zaznaczyć 
dwie sprawy. Po pierwsze chrześcijanie nigdy nie byli do końca pewni, co się 
dzieje po śmierci. Mogli jedynie powiedzieć, że wierzą w Boga żywego, dlatego 
być może istnieje jakaś kontynuacja po śmierci. Tak brzmi, moim zdaniem, 
oficjalne stanowisko Kościoła anglikańskiego. Natomiast moje osobiste zdanie, 
które dzieli za mną wielu ludzi, jest następujące: zaczynam mieć poważne 
wątpliwości co do tego, czy istnieje życie po fizycznej śmierci. Myślę, że można 
to wkomponować w chrześcijaństwo, że możliwe jest prawomocne odczytanie 
chrześcijaństwa zgodne ze stwierdzeniem: "Koniec mojego dłuższego lub 
krótszego życia jest definitywny. Ja, jako lan Stubbs, przestaję istnieć". I to jest w 
porządku, to, że istnieje taka możliwość. Z tą możliwością staram się żyć. Innymi 
słowy chcę żyć tak, jakby nadejście śmierci było prawdziwym końcem. Pragnę 
żyć pełnią życia. Nie mam zamiaru żyć z myślą, że może się coś w przyszłości 
wydarzyć lub nie. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

wszystkie rozmowy angielskie przeprowadzili: 
Adam Pawłowicz i Rafał Smoczyński 

Londyn, grudzień 1996 
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M a c i e s w o i c h n o b l i s t ó w 

- Ale jak to jest, że w Krakowie mimo wszystko jest taka poetycka atmosfera, 
Miłosz tu wrócił, Szymborska, ty, Turnau... 
- Wiesz, co ci powiem? Teraz, jak Szymborska dostała Nobla, to zadzwonili ze 
Sztokholmu do "Tygodnika" i szukali jej. Jej nie było, to pytali czy jest może redaktor 
Turowicz. Jego nie było, to pytali czy jest może Marcin Święcicki. Zresztą, ty 
wiesz w ogóle co Szymborska robiła za Stalina? Herbertowi wbijała stalówki pod 
paznokcie. A ten Turnau to właśnie kupił sobie samochód z wideo i rozkładanym 
łóżkiem, bo musi mieć wygodnie. A ja muszę jeździć taksówkami Rynek - Borek 
Falęcki. Masz ten poetyczny Kraków. Gdyby Wyspiański żył, to mógłby niezłe 
"Wesele" teraz napisać. Preisner zaraz zwąchałby kasę i przerobiłby na musical 
(...) 
- No nie gadaj, dostałeś ostatnio Nagrodę Kościelskich, prawie sto baniek. A 
gdybyś dostał Nobla, co byś robił z pieniędzmi? 
- He, he, he... Na pewno bym nie rozdał. Nikt, kurwa, nie dostałby ode mnie ani 
grosza. Żadna fundacja: żadni Łemkowie, Żydzi, dzieci z domów dziecka, 
niepełnosprawni - nic. Koniec z polityczną poprawnością. Pewnie zainwestowałbym 
w coś trwałego - jakiś hotel w Krakowie, restauracja, może jakiś mająteczek 
ziemski. Może jakaś fabryczka? Ostatnio czytałem, że wArgentynie Gombrowicz 
oszczędności zainwestował we wtryskarkę, na której produkowano Matki Boskie 
na odpusty... Chciałbym też mieć taki dworek jak Sienkiewicz, taki dar narodowy. 

Marcin Swietlicki w rozmowie z legendarnym Pavique "Też jestem lubelskim 
sentymentalistą", "Lampa i Iskra Boża", jesień 1996 

R o z p u s t a c i ę w y z w o l i 

Ćwierć wieku temu, przy wejściu do hamburskiej dzielnicy rozpusty - St. 
Pauli, poczułem się nagle prawdziwie wolny. 

Ernest Skalski "Talibowiepornografii", "Gazeta Wyborcza" 18.11.1996. 

M e i n f u h r e r 

Nie tylko samo zło jest związane z Niemcami i Adolfem Hit lerem. 
Przypomnijcie sobie jego rządy w Niemczech. Niemiecki porządek kształtował 
się przez stulecia, za Hitlera osiągnął on punkt kulminacyjny. Właśnie to odpowiada 
naszemu rozumieniu republiki prezydenckiej i roli prezydenta w niej. Podkreślam, 
że żaden człowiek nie jest całkowicie czarny, ani całkowicie biały. W każdym jest 
coś pozytywnego. Hitler stworzył potężne Niemcy dzięki si lnej władzy 
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prezydenckiej. Niemcy podźwignęły się dzięki silnej władzy, dzięki temu, że cały 
naród potrafił skonsolidować się i zjednoczyć wokół przywódcy. Dzisiaj my 
przeżywamy taki sam okres dziejowy, w którym jest potrzebna konsolidacja wokół 
jednego człowieka. 

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka dla niemieckiej gazety "Handelsblatt", 
wywiad transmitowany przez białoruskie radio 23.11.1995. 

C o d w i e g ł o w y , t o n ie j e d n a 

Okazuje się, że już są na ty. - Jesteśmy najmłodszymi prezydentami na 
tej planecie - mówi Łukaszenko. - Razem mamy tyle lat, co niektórzy pierwsi 
sekretarze KPZR - dopowiada Kwaśniewski. Kiedy jeden mówi, drugi potakuje. 
Wydaje się, że są w dobrej komitywie. 

Edward Krzemień "Dyplomacja w puszczy", "Gazeta Wyborcza" 2.04.1996. 

O d d z i e c k a p i j e t y l k o w h i s k y 

Środowe gazety cytowały publikację "Washington Timesa" z 30 września 
tego roku, sugerującą, że prezydent jednego z krajów środkowoeuropejskich w 
czasie niedawnego pobytu w USA nadużywał alkoholu. Wysocy urzędnicy 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz on sam zaprzeczyl i, jakoby 
publikacja mogła jego dotyczyć. Podczas wcześniejszych wizyt zagranicznych 
prezydenta Kwaśniewskiego miały już miejsce sytuacje, w których dziennikarze 
odnosili wrażenie, że prezydent był pod wpływem alkoholu. Do tej pory nie były 
one opisywane. 

Kancelaria Prezydenta zorganizowała wczoraj półtoragodzinny pokaz 
filmowy z ostatniego pobytu prezydenta w USA, aby udowodnić, że artykuł w 
waszyngtońskim dzienniku jest nieprawdziwy. Po projekcji zdania dziennikarzy 
były jednak podzielone. Przemawiając na forum ONZ Kwaśniewski mówił powoli 
i wyraźnie, nie bełkotał. Później jednak na filmie kilkakrotnie zrobił rzeczy, które 
wywołały zdziwienie dziennikarzy, m.in. gwałtownie gestykulowali niespodziewanie 
okręcił się w polską flagę. 

(...) O tym, że A l e k s a n d e r K w a ś n i e w s k i nie j e s t a b s t y n e n t e m , 
s p r a w o z d a w c y se jmowi wiedz ie l i już od d ł u ż s z e g o c z a s u . O b e c n e m u 
prezydentowi zdarzało się - jako liderowi SdRP - zapraszać na niektóre wspólne 
biesiady także dziennikarzy. - Pamiętam, jak w 1992 roku, w dniu, w którym 
imieniny obchodzi Aleksander, jeden z dziennikarzy przybiegł do innych z 
zaproszeniem od polityków SLD. Najgłośniej "chodźmy się napić!" wołał wówczas 
obecny rzecznik Kwaśniewskiego, Antoni Stryczula - opowiada nasz redakcyjny 
kolega Grzegorz Sieczkowski. 

(...) Prezydent wracał na początku lutego ze szczytu ekonomicznego w 
Davos. W Polsce życie polityczne toczyło się wokół tzw. sprawy Oleksego. Na 
lotnisku był zapowiedziany briefing dla dziennikarzy. - Powiem szczerze -
wspomina anonimowo obecny na lotnisku dziennikarz. - Nieraz wracałem z 
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oficjelami. I jest tak, że po udanej wizycie wypija się w samolocie kieliszeczek. 
Więc jak zobaczyłem prezydenta, pomyślałem, zmęczony, może wypił ten jeden 
kieliszeczek. Ale ci, którzy go lepiej znają, mówią, że był pijany. Dziennikarz Radia 
Kolor: - Prezydent mrużył oczy, sprawiał wrażenie, jakby był po kilku kieliszkach, 
ale wysławiał się poprawnie. Zaczął krzyczeć na kolegę z Radia "Zet", gdy ten 
zapytał go o Oleksego. Po czym wszedł do saloniku. Gdy wyszedł, przepraszał 
nas. Nie poczułem od niego nic oprócz mięty. Od tego czasu Biuro Prasowe 
rezygnuje z organizowania spotkań z prezydentem na lotnisku, gdy wraca z 
zagranicy. 

(...) Na przełomie marca i kwietnia Aleksander Kwaśniewski złożył wizytę 
na Białorusi. W polskim konsulacie w Brześciu spotkał się z białoruską opozycją. 
Wychodząc z konsulatu Kwaśniewski otoczony został przez dziennikarzy (wśród 
których był Piotr Kościński z "Rzeczpospolitej"). Odpowiadając na ich pytania 
mówił z minuty na minutę coraz bardziej bełkotliwie. Potem ruszył do samochodu, 
ale nie trafił i usiłował wsiąść do bagażnika zamiast przez drzwi do środka auta. 

Nieco później Kwaśniewski oraz akredytowani przy j e g o wizycie 
dziennikarze byli zaproszeni do restauracji. Przed wejściem do niej pojawił się 
bardzo zdenerwowany rzecznik Stryczula, który usiłował nie wpuścić dziennikarzy 
do środka. W końcu zgodził się na obecność prasy, pod warunkiem że nikt nie 
będzie się zbliżał do "zmęczonego" prezydenta ani zadawał mu pytań. Aleksander 
Kwaśniewski chwiejąc się na nogach z kuflem piwa w ręku krótko przemawiał do 
zgromadzonych. Współpracownicy szybko namówil i go do opuszczenia 
restauracji, więc prezydent pożegnał się wylewnie, przy okazji niemal przewracając 
jedną z kobiet, na której szyi się uwiesił. 

Wspomina inny dziennikarz, także towarzyszący prezydentowi podczas 
jego wizyty na Białorusi (nie zgodził się na opublikowanie swojego nazwiska): -
To było na przejściu granicznym w Brześciu, po stronie białoruskiej. Miało nastąpić 
otwarcie naszego konsulatu i prezydent miał się tu spotkać z opozycją białoruską. 
Trochę się spóźnił, bo, jak nam powiedziano, był jeszcze bankiet z prezydentem 
Łukaszenką w Białowieży. Zaczął się witać, był bardzo wylewny. Ale myślałem 
jeszcze, on taki bywa, jest rozluźniony. Ktoś mi powiedział wtedy: słuchaj, on jest 
pijany. Kłóciłem się: nie, chyba zmęczony. Gdy wychodził, zagadnęliśmy go. 
Zaczął nam coś mówić i wtedy już było widać: mówił bardzo powoli, przeciągał, 
robił duże przerwy. Było widać i było czuć. Potem tamtejszy konsulat zorganizował 
dla niego spotkanie z Polakami stamtąd w restauracji. Stał z kuflem piwa, pił to 
piwo i to już było ewidentne: chwiał się, bełkotał. Ochrona próbowała nie 
dopuszczać do niego. Wyszedł, przed budynkiem stali ludzie. Zobaczył dziecko: 
- Jakie bobo, zaczął się przymilać. Wpakowali go do samochodu. Zamknęli drzwi, 
pojechał. 

Wracaliśmy, dziennikarze, jedynym autokarem. Zaczęliśmy rozmawiać. I 
wszyscy się umówiliśmy, że nie napiszemy o tym. Że to się stało pierwszy raz. 
Rzeczywiście, w relacjach radiowych, w przekazie telewizyjnym, w relacjach 
prasowych nie pojawiły się żadne opisy stanu prezydenta. Jedynie w "Gazecie 
Wyborczej" znalazły się słowa: "Kwaśniewski przyjechał do Brześcia spóźniony 
po przedłużającym się obiedzie z Łukaszenką. Mówił z pewnym wysiłkiem i 
poruszał się niepewnym krokiem". 

250 FRONDA WIOSNA 1997 



(...) Podczas wizyty polskiej głowy państwa w Rosji gospodarze wywieźli 
polskich oficjeli (oprócz Kwaśniewskiego także ministrów Majkowskiego i 
Rosatiego) w okolice Irkucka nad zamarznięte jezioro Bajkał, gdzie miała odbyć 
się degustacja słynącej ze swych zdrowotnych walorów wody z przerębla. - Nad 
jezioro polscy politycy dotarli wcześnie rano. Ktoś z polskich gości zaproponował, 
aby nie pić samej wody, ale zmieszać ją z whisky. Butelka natychmiast się znalazła 
- wspomina Jan Skórzyński, wysłannik "Rzeczpospolitej". Według relacji PAP 
prezydent żartował, że nad Bajkałem "jest do whisky wszystko, co trzeba - i lód, 
i woda". 

(...) W maju tego roku podczas wizyty na poligonie w Wicku Morskim 
(ćwiczenia "Szerszeń '96") dziennikarze zauważyli, że prezydent zachowuje się 
dziwnie. Wieczorem, po zakończeniu manewrów, w obecności generalicji i szefa 
MON Stanisława Dobrzańskiego, w świetle reflektorów, zwierzchnik sił zbrojnych 
mocno chwiejnym krokiem zszedł do zmęczonych i umorusanych żołnierzy, aby 
uściskać im dłonie. 

(...) We wrześniu podczas wizyty w Polsce prezydenta Litwy Algirdasa 
Brazauskasa obaj przywódcy przybyli na konferencję prasową w Trójmieście pół 
godziny za wcześnie, więc udali się na piwo, co opisywał później "Głos Wybrzeża". 
Po powrocie na salę konferencyjną Aleksander Kwaśniewski "mówił w sposób 
charakterystyczny dla osoby będącej pod wpływem alkoholu", wspomina Piotr 
Adamowicz, gdański korespondent "Rzeczpospolitej". Litewska dziennikarka 
odwróciła się do swoich polskich kolegów i powiedziała: "Po Brazauskasie tego 
nie widać, bo to postawny człowiek, ale wasz prezydent jest podpity". 

(...) Niedługo po zwycięstwie wyborczym, w lutym tego roku, Aleksander 
Kwaśniewski ujawnił niemieckiemu tygodnikowi "Der Spiegel" tajemnicę, w jaki 
sposób podczas kampanii wyborczej tracił na wadze. - Nie było alkoholu, mięsa, 
chleba i codziennie grałem w tenisa - tłumaczył Kwaśniewski. W ostatnim czasie 
prezydent wyraźnie przytył. 

(...)- Upił się prezydent w Waszyngtonie? - jeden z dziennikarzy zagadnął 
wysokiego urzędnika Kancelarii Prezydenta. - Proszę pana, niech pan przeczyta 
ten artykuł (w "Washington Times") uważnie, przecież widać, że to jest kłamstwo. 
Tam napisano: prezydentowi czuć było z ust wódką. A przecież wszyscy wiedzą, 
że prezydent od dziecka pije tylko whisky. 

Kazimierz Groblewski, Marcin Dominik Zdort "Czy prezydent nadużywa alkoholu", 
"Rzeczpospolita ", 10.11.1996. 

D u c h M i e r e k w A m e r y c e 

Prezydent Bill Clinton lubi mówić o reformowaniu kampanii wyborczej, o 
nowych zasadach finansowania i mniej agresywnych metodach walki politycznej. 
Nic też dziwnego, że z pewnym zakłopotaniem przyjęto w Białym Domu ujawnienie 
w Kongresie instruktażu wyborczego rozdawanego przed rokiem pracownikom 
jego sztabu wyborczego. 
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"Campagn Training Manuał" uczy jak przeczesywać akta sądowe, historię 
przebytych chorób, sprawy rozwodowe, odpytywać znajomych ze studiów i z 
wojska w poszukiwaniu brudów na ludzi z przeciwnego obozu. 

W rozdz ia le "Nasz cel" czytamy między innymi - " p o d w a ż a n i e 
wiarygodności i dowodzenie, że dana osoba jest moralnie zepsuta, ułatwia nam 
kreowanie złego image'u, o kandydacie przeciwnej strony". Instruktaż przypadkiem 
został znaleziony w pudle z zeznaniami finansowymi Partii Demokratycznej, które 
przekazano komisji Kongresu, badającej nadużycia finansowe sztabu wyborczego 
prezydenta. Jak na ironie losu, w broszurze znalazły się między innymi instrukcje, 
jak wykorzystywać informację o ludziach finansujących kampanię wyborczą 
Republikanów do ośmieszania kontrkandydata. "Zastanawiaj się, co firmy i osoby 
łożące na kampanię mogły zyskać. Jeżeli nic przeciw komuś nie możesz znaleźć, 
szukaj wśród jego znajomych i buduj zły image przez podkreślanie związków 
tych osób". 

W trudnych przypadkach ludzi czystych moralnie i politycznie, eksperci 
Partii Demokratycznej radzą zacząć od ustalenia hobby i ulubionego sportu. 
"Następnie skontaktuj się z ludźmi, którzy należą do jednego klubu, razem 
uprawiali sport, współpracowali, emocjonalnie traktują to, co robią i nie lubią 
konkurencji" - uczy poradnik. "Jeżeli jest to klub golfowy albo żeglarski, należy 
sprawdzić wysokość rocznych opłat, żeby w przyszłości wytknąć danej osobie 
elitaryzm - jest to szczególnie wygodne w kampanii skierowanej na dzielnice 
robotnicze". Zdaniem autorów instruktażu, przy kompromitowaniu kontrkandydatów 
bardzo pomocne są też informacje o służbie wojskowej. "Jeżeli służył w Wietnamie, 
to czy uczestniczył w rajdach na ludność cywilną? Jeżeli nie służył, to czy unikał 
służby wojskowej?" 

Tomasz Wróblewski "Brzydkie chwyty Demokratów", "Życie" 14.01.1997. 

Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j Europy ( I ) 

Nigdy jeszcze, w swej 165-letniej histori i , wizja implozj i państwa 
belgijskiego nie była tak realna jak dziś. Śledząc gazety belgijskie można dojść 
do wniosku, że koniec Belgii to tylko kwestia czasu. 

Co się stało? Bardzo dużo. Obecna (ostatnia?) faza istnienia starej, bogatej 
Belgii zaczęła się od kroniki strasznej, ale pozornie wyłącznie kryminalnej. Dwie 
sprawy wyszły, a raczej wybuchły z ukrycia prawie równocześnie. Sprawa Marca 
Dutroux, od nazwiska szefa siatki, mordercy, pedofila, winnego porwania 
kilkunastu (nikt nie wie ilu) małych dziewcząt, gwałconych, mordowanych, w 
większości, z wyjątkiem czterech (dwie żywe, dwie martwe), ciągle nie 
odnalezionych... I sprawa Andre Coolsa, od nazwiska byłego ministra i 
wiceministra, "bossa" walońskiej partii socjalistycznej, zamordowanego w 1991 
roku przez nieznanych sprawców. 

(...) Ale była i trzecia sprawa. Okazało się, że obie afery są tylko częścią 
większej całości, której na imię państwo belgijskie i jego aparat, zardzewiały, 
zobojętniały i skorumpowany na kilku bardzo wrażliwych odcinkach. Że sprawy 
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Dutroux i Coolsa to wierzchołek ogromnej góry lodowej. Że państwo belgijskie, 
jak skonstatowała prasa, właściwie przestało spełniać swe funkcje. Uwaga, 
zawołały media, tak umierają demokracje... 

(...) Teraz okazało się, że "strefa skażona" sięga znacznie dalej. Nowe 
nazwy wskoczyły na pierwsze strony gazet. Tropy sprawy Dutroux prowadziły do 
serca belgijskiego, jak się okazało, rdzewiejącego mechanizmu wymiaru 
sprawiedliwości. Tropy morderstwa Coolsa do afery "Agusta", od nazwy włoskiej 
firmy produkującej helikoptery, i tropy afery "Dassault", francuskiego potentata 
samolotowego prowadziły jeszcze wyżej. Obie te firmy przekazały ludziom u 
szczytu władzy łapówki idące w miliony dolarów w zamian za uzyskanie, 
praktycznie bez przetargu, zamówień na dostawę helikopterów i modernizację 
wojskowych F-16. Tu skończyły się żarty, jeżeli w ogóle komuś było do śmiechu. 
Doszło do aresztowań wśród byłych ministrów, nie mówiąc już o policjantach, do 
generalskich samobójstw, poleciały (w przenośni) głowy ministra obrony Guy 
Coema, a potem sekretarza generalnego NATO, przedtem ministra gospodarki 
Willy Cleasa. Coś pękło... 

W żadnej z tych spraw aparat państwa belgijskiego nie działał, żeby użyć 
eufemizmu, jak powinien. Ryba śmierdziała od góry. Belgia zaczęła się pruć jak 
stary sweter. Policja, ślepa, nie widziała, że Dutroux, bezrobotny, był właścicielem 
kilku czy nawet kilkunastu domów, że posiadacz dziesiątków kont w rozmaitych 
bankach był, wraz z żoną (miał nawet... własne dzieci), na zasi łku dla 
bezrobotnych. Żandarmeria, która rewidowała domy Dutroux, nie potrafiła 
odnaleźć kryjówki, w której - za cienką ścianą - dogorywały dwie dziewczynki. 
Prokuratura umorzyła śledztwo i wrzuciła do zamkniętego dossier list... matki 
Dutroux, która przestrzegała przed własnym synem. Podejrzani wjednym mieście 
byli zwalniani w drugim, raporty policji ginęły po drodze, a raporty żandarmerii 
nie dochodziły do sędziego śledczego... 

Paraliż? Bynajmniej. Maszyna państwowa była w ruchu. Ale w jakim 
kierunku? Szła wojna między policją a żandarmerią, żandarmerią a prokuraturą, 
policją a prokuraturą, wojna wszystkich ze wszystkimi w całym aparacie 
sprawiedliwości. I straszne pytanie, a zarazem wyrok: kto opóźniał śledztwo, kto 
wypuścił pedofila z więzienia przed upływem całości kary za... dobre sprawowanie, 
i nie interesował się nim po zaginięciu kolejnych dzieci? Kto sprawił, że po długich 
pięciu latach postanowiono oskarżyć Van der Briesta o zamordowanie Coolsa, 
chociaż tenże Van der Briest i jego wspólnicy, byli już o to oskarżeni i aresztowani 
w 1991 roku?! Kto odpowiada za obraz państwa w rozkładzie? 

Odpowiedź: my wszyscy. 

Leopold Unger "Requiem dla Belgii", "Tygodnik Powszechny " 6.10.1996. 
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Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j Europy ( I I ) 

Izba niższa belgijskiego parlamentu przychyliła się wczoraj do zalecenia 
powołanej przez siebie specjalnej komisji parlamentarnej i przesłała akta 
wicepremiera Belgi i , Elio Di Rupo, podejrzanego o pedof i l ię, do Sądu 
Najwyższego. 

(...) Akta obciążające wicepremiera, które przekazał parlamentowi w 
poniedziałek prokurator generalny, zawierają poważne oskarżenia, jednak nie 
przynoszą wystarczającej liczby dowodów. Oparte na zeznaniach tylko jednego 
świadka, Oliviera T., który twierdzi, że w latach 1989-90 utrzymywał kontakty 
seksualne z Di Rupo i uczestniczył z nim w erotycznych imprezach, w których 
również brały udział dzieci (chłopcy w wieku od 11 do 15 lat). Jak twierdzi Olivier 
T., po raz pierwszy doszło do zbliżenia między nim a Di Rupo w toaletach 
brukselskiego baru popularnego w środowisku homoseksualistów. Świadek podaje 
ponadto wiele szczegółów, między innymi adresy, telefony, wygląd mieszkania i 
szczegóły anatomiczne wicepremiera. Jednak koledzy Di Rupo z parti i 
socjalistycznej zwracają uwagę, że Olivier T. nie pamięta dokładnie, kiedy miał 
spotkać się z wicepremierem. Raz twierdzi, że miał wówczas lat 15, innym razem, 
że 17. Prawo belgijskie uznaje za pedofilię jedynie stosunki z osobami mającymi 
mniej niż 16 lat. Sam Di Rupo mówi, że nie zna Oliviera T., przyznaje się jedynie 
do stosunków homoseksualnych "z osobami odpowiedzialnymi i wyrażającymi 
zgodę". Homoseksualizm nie jest w Belgii przeszkodą w karierze i zajmowaniu 
odpowiedzialnych stanowisk. Rzecznik flamandzkiej chrześcijańskiej demokracji, 
wchodzącej w skład koalicji rządzącej, Koen Loete przyznał w rozmowie z 
ŻYCIEM, że w k r ę g a c h p o l i t y c z n y c h było w i a d o m o , iż Di R u p o j e s t 
homoseksualistą, zanim mianowano go wicepremierem. - Jeżeli są to stosunki 
oparte na wartościach takich jak miłość, wierność, trwałość związku, to jako 
chadecy nie mamy nic przeciwko homoseksualizmowi - stwierdził Loete i 
przypomniał, że chadecy pierwsi zgłosili do parlamentu projekt ustawy zrównującej 
w prawach pary homo- i heteroseksualne. 

Katarzyna Szymańska-Borginon "Wicepremier i dzieci", "Życie" 22.11.1996. 

Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j Europy ( I I I ) 

Kolejny - po pedofilskim - skandal obyczajowy. "Der Standaard" twierdzi, 
że czterech policjantów należało do sekty satanistycznej Abrasax. Na trop sekty 
belgijska prokuratura wpadła kilka tygodni temu badając sprawę pedofila Marca 
Dutroux. Jeden z członków jego grupy był przywódcą sekty. 

BW "Sataniści w policji", "Gazeta Wyborcza" 9.01.1997. 
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Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j Europy ( I V ) 

Z raportu belgijskiej komisji senackiej wynika, że władze Belgii mogły 
zapobiec masakrze miliona osób w Rwandzie w 1994 r. Zginęło wtedy 10 
belgijskich komandosów. Były szef NATO Willy Claes, który ponad rok temu podał 
się do dymisji z powodu oskarżenia o udział w aferze korupcyjnej Augusta, może 
być nowym oskarżonym w sprawie. 

Aferę wokół zabójstwa dziesięciu komandosów próbowano w Belgii od 
s a m e g o początku z a t u s z o w a ć . Takie p r z y n a j m n i e j j e s t z d a n i e rodz in 
zamordowanych. Rządzące partie nie zgodziły się na utworzenie specjalnej komisji 
parlamentarnej do zbadania odpowiedzialności za masakrę w Rwandzie. 
Utworzono w końcu komisję senacką, z ograniczonymi uprawnieniami. Wnioski 
płynące z raportu komisji stawiająw bardzo niekorzystnym świetle premiera Jean 
Luca Dehaene. Autorzy raportu twierdzą bowiem, że ówczesne władze Belgii 
wiedziały o przygotowywanym w Rwandzie ludobójstwie i panujących w tym kraju 
antybelgijskich nastrojach. Zdaniem komisji, były sekretarz generalny NATO i 
ówczesny szef belgijskiej dyplomacji Willy Claes oraz minister obrony Leo 
Delacroix dysponowali wystarczającą liczbą danych, aby zapobiec masakrze 
prawie miliona osób, w której zginęli również belgijscy komandosi. Komisja 
przedstawiła dowody, że rząd był na bieżąco informowany przez belgijską 
ambasadę w Kigali i przez służby specjalne. Miał informacje o planach napadu 
na belgijskich żołnierzy ONZ. Rząd podjąłjednak decyzję o wysłaniu komandosów. 
Nawet w dniu, gdy decyzja ta zapadła, Willy Claes napisał w telegramie do 
ambasady, że jest świadomy antybelgijskich nastrojów w Kigali. 

Komisja twierdzi ponadto, że w swoich pracach nie dysponowała 
wszystkimi materiałami. Z gabinetu Willy Claesa, odchodzącego wówczas na 
stanowisko sekretarza generalnego NATO, zginęły dyskietki komputerowe z 
wieloma raportami z tamtego okresu. Podejrzenia padają oczywiście na byłego 
szefa NATO. 

Katarzyna Szymańska-Borginon "Kto winien śmierci", "Zycie" 11.01.1997. 

Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j Europy ( V ) 

Z ostatnich sondaży wynika, że 77 proc. Belgów nie ma zaufania do 
państwa - jego polityków i instytucji społecznych oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Małgorzata Alterman "Poczytny koniec Belgii", "Gazeta Wyborcza" 28.01.1997. 

Z e s t o l i c y z j e d n o c z o n e j E u r o p y ( V I ) 

Belgia jest rządzona nie przez rząd a przez partie polityczne. Wszystko 
jest w Belgii upolitycznione. Cały aparat, we wszystkich sektorach. Nawet "kasy 
chorych", czyli ubezpieczalnie społeczne dzielą się nie tylko według języków, ale 
także według "ideologii", czyli całkiem po prostu są faktycznie własnością partii 
politycznych. Kryterium kompetencji, sprawności i uczciwości jest wtórne wobec 
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zasady lojalności partyjnej i politycznej. Wszystkie stanowiska, nawet, co właśnie 
doprowadziło do katastrofy, nie tylko w administracji państwowej, ale także w 
policji i wymiarze sprawiedliwości (sędziowie i prokuratorzy), obsadzane są ludźmi 
posiadającymi legitymacje partyjne i to z poszanowaniem kontyngentów i limitów, 
bardzo troskliwie, po aptekarsku, obliczanych i przestrzeganych. 

Społeczeństwo jakby podało się do dymisji, oddało rządzenie krajem w 
pacht politykom i zrezygnowało z ich kontroli. Ani rząd centralny, ani parlament 
nie odegrały swej roli. Za sprawą głównie ekstremistów flamandzkich, w obliczu 
niezdolnych do riposty sklepikarskich polityków Walonii, przy obojętności 
społeczeństwa, którego nie potrafiła obudzić na czas trzeźwo myśląca część 
intelektualistów i prasy belgijskiej, idzie w niebyt wizja spokojnego, opiewanego 
przez Brela, płaskiego kraju, gdzie się ludziom dobrze żyło, gdzie nie dochodziły 
prawie echa obcych konwulsji, gdzie, wydawało się, nic złego się nie mogło 
wydarzyć, gdzie zwyciężał zawsze zdrowy rozsądek, a kompromis godził 
najbardziej gorące temperamenty. 

W świetle ostatnich afer pryska złudzenie, że dom o czterech fasadach 
może zastąpić wspólnotę, że hasło "dobrobyt przede wszystkim" może starczyć 
za ideał, i że egoistyczne, krótkowzroczne dążenie do indywidualnego szczęścia 
może być bardziej mobilizujące niż świadomość wspólnej odpowiedzialności i 
wspólnego interesu w obliczu dramatycznych wyzwań nowoczesnego świata. 

Leopold Unger "Requiem dla Belgii", "Tygodnik Powszechny" 6.10.1996. 

W s p ó ł c z e s n y n i e m i e c k i p o e t a rel igi jny 

Najnowszą antologię niemieckiej liryki religijnej, prezentującą na wstępie 
teksty poetów średniowiecznych, zamykają wiersze młodego Niemca, który 
niedawno przyjął islam i z całą prostodusznością zwierza się czytelnikowi, jak to 
lekko mu na sercu, gdy na swoim rowerze podąża do miejscowego meczetu. 
Cóż czynić - to właśnie islam ofiarował mu doświadczenie wiary stawiającej realne 
wymogi i gotowej, nawiasem mówiąc, twardo podjąć to wyzwanie. Nie znalazł 
tego, niestety, w chrześcijańskich konfesjach swoich przodków. "Źle szukał" -
mógłby ktoś rzec - i z pewnością miałby rację; fakt jednak pozostaje faktem: nie 
znalazł. Zaś redaktorzy wspomnianej antologii nie znaleźli współczesnego poety 
chrześcijańskiego, który bez skrępowania mówiłby o swojej wierze, jak ów 
niemiecki muzułmanin, bynajmniej nie z uwagi na swój talent zasługujący na 
sąsiedztwo z Marcinem Lutrem, o. Fryderykiem Spee SJ, Novalisem i innymi. A 
może chrześcijanin nie potrafiący we współczesnym świecie trzymać języka za 
zębami byłby dla nich zjawiskiem zbyt szokującym? Co innego muzułmanin na 
rowerze przemierzający ulice niemieckiego miasta - jak przystało na dzisiejszy 
postmodernizm... 

Sergiusz Awierencew "Sytuacja obecna w perspektywie chrześcijańskiej", 
"Znak" 6/1996 
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K o ś c i ó ł S z a t a n a 

W roku 1966, w ostatnią noc kwietnia - Noc Walpurgi, najważniejsze święto 
wyznawców magii i czarów - La Vey, zgodnie z tradycją magiczną, rytualnie ogolił 
głowę, po czym ogłosił założenie Kościoła Szatana. (...) Główny cel polegał na 
zgromadzeniu grupy podobnie myślących osób i połączeniu ich energii przy 
przywoływaniu ciemnych sił natury, które zwane są Szatanem. 

(...) Zaczął zdawać sobie sprawę, że stara koncepcja czarnej mszy, 
nastawiona głównie na ośmieszanie posług chrześcijańskich, wyszła z mody lub, 
by tak rzec, sprowadzała się do "kopania leżącego". W Kościele Szatana La Vey 
zainicjował radosne psychodramy w miejsce chrześcijańskich samoponiżających 
nabożeństw, oczyszczając je z represji i nakazów narzucanych przez religie 
światłości. 

W samym Kościele chrześcijańskim miała miejsce rewolucja przeciw 
ortodoksyjnym rytuałom i tradycjom. Popularne stało się powiedzenie "Bóg umarł". 
Tak więc alternatywne obrzędy, jakie wypracował La Vey przy zachowaniu kilku 
starożytnych ceremonii, przekształciły się z negatywnej farsy w pozytywne formy 
odprawiania nabożeństwa i oczyszczenia: satanistyczne wesela poświęcone 
radości ciała, pogrzeby pozbawione świętoszkowatych banałów, rytuały 
namiętności pomagające w zachowaniu pożądań seksualnych, rytuały zniszczenia 
umożliwiające członkom Kościoła satanistycznego triumf nad swoimi wrogami. 

Przy szczególnych okazjach, takich jak chrzest, ślub i pogrzeb odprawiane 
w imię Diabła, sprawozdania prasowe, chociaż spontaniczne, były niezwykłe. Od 
1967 roku gazety wysyłały swoich reporterów, aby pisali o Kościele Szatana 
rozpościerającym się od San Francisco poprzez Pacyfik do Tokio, a poprzez 
Atlantyk do Paryża. Większość czołowych dzienników opublikowała fotografię 
nagiej kobiety, do połowy przykrytej skórą lamparta, służącej jako ołtarz Szatanowi 
w stworzonej przez La Veya ceremonii ślubnej; ukazała się ona również na 
pierwszej stronie takiej ostoi mediów jak "Times" z Los Angeles. W wyniku takiego 
rozgłosu groty (La Veyowski odpowiednik sabatu) przyjmowały w poczet członków 
Kościoła Szatana chętnych na całym świecie, co stanowiło potwierdzenie 
głównego przesłania La Veya - Diabeł żyje i wśród wielu ludzi jest bardzo 
popularny. 

Oczywiście La Vey wyjaśnił każdemu, kto tylko chciał tego słuchać, że 
Diabeł dla niego i jego współwyznawców nie był stereotypowym jegomościem 
odzianym w czerwony strój, z rogami, ogonem i widłami, lecz uosobieniem 
ciemnych sił natury, które ludzkie istoty dopiero zaczynają zgłębiać. 

(...) Zdarzyły się jednak pewne niepowodzenia. Najpierw niektórzy z 
sąsiadów La Veya zaczęli się skarżyć na to, że trzymał jako domowego pupila 
dorosłego Iwa. W końcu duży kot został oddany do miejscowego zoo. Następnie 
zmarła jedna z najbardziej oddanych La Veyowi czarownic, Jane Mansfield; 
wiązało się to z klątwą rzuconą na jej adoratora, prawnika Sama Brody'ego, a 
także z wieloma innymi przyczynami (wyjaśniałem je w "The Devil's Avenger"). 
La Veya bardzo przygnębił zgon aktorki. W latach sześćdziesiątych była to druga 
tragiczna śmierć hollywoodzkiego symbolu seksu, z którym łączyły go zażyłe 
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stosunki. Inny przypadek dotyczył Marylin Monroe, kochanki La Veya przez krótki, 
decydujący okres w 1948 roku, gdy porzucił zabawy i grał na organach dla 
striptizerek w okolicach Los Angeles. 

(...) Utrzymywał kontakt z ostatnimi żyjącymi członkami przedwojennych 
okultystycznych bractw w Europie. Pracowicie przejmował ich filozofie i tajemnicze 
rytuały z przed hitlerowskiego okresu, poświęcając czas na studiowanie, pisanie 
i wypracowanie nowych reguł. Długo wypróbowywał zastosowanie koncepcji zasad 
geometrii przestrzennej i stworzonego przez siebie twierdzenia "prawa trapezoidu". 
(Szydzi ze współczesnych dziwaków, którzy "obszczekują niewłaściwą piramidę"). 
Stawał się również coraz szerzej znany jako mówca, gość programów radiowych 
i telewizyjnych oraz doradca techniczny producentów filmowych i telewizyjnych, 
gdy ci kierowali kroki w stronę satanistycznych dreszczowców. Czasami był też 
aktorem. Jak zauważa socjolog Clinton R. Sanders:"... żaden okultysta nie miał 
do tej pory tak bezpośredniego wpływu na sposób przedstawiania satanizmu w 
kinie jak Anton Szandor La Vey. Rytuał i ezoteryczny symbolizm są głównymi 
elementami Kościoła La Veya, filmy zaś, w których kręceniu pomagał, zawierają 
szczegółowe wyobrażenia satanistycznych ceremonii i wypełnione są tradycyjnym i 
okultystycznymi symbolami. Podkreślenie znaczenia rytuałów w Kościele Szatana 
"służy skupieniu sił duchowych każdego człowieka". Także przesadny rytualizm, 
zajmujący centralne miejsce w filmach La Veya, może być słusznie odebrany 
jako mechanizm włączania i skupiania emocjonalnych doświadczeń kinowej 
widowni". 

(...) Wszechstronność La Veya - od organizowania pracy Kościoła do 
pisania książek, rozprowadzanych następnie po całym świecie - z pewnością -
spowodowała wzrost liczby członków Kościoła Szatana. Rosnącej popularności 
satanizmu towarzyszyły naturalnie niesamowite historie szerzone przez religijne 
ugrupowania, które skarżyły się, że Biblia Szatana w studenckich kampusach 
przewyższa sprzedawalnością Biblię chrześcijańską i jest głównym czynnikiem 
sprawczym odchodzenia nieletnich od Boga. 

(...) Wydarzenia, jakie La Vey przewidział w pierwszym wydaniu B/M; 
Szatana, właśnie się sprawdzają. Stłamszeni ludzie zerwali swoje więzy. 
Eksplodował seks, zbiorowe libido zostało uwolnione w filmach i literaturze, na 
ulicach i w domu. Ludzie tańczą topless lub całkowicie rozebrani. Zakonnice 
zrzuciły swoje tradycyjne habity, pokazały nogi i tańczyły "Missa Solemnis Rock", 
co La Vey uważał za wybryk. Trwa nieustające powszechne pragnienie rozrywki, 
smacznego jedzenia i wina, przygody, radości tu i teraz. Ludzkość nie chce już 
dłużej czekać na pośmiertne obietnice nagrodzenia czystych, niewinnych - czytaj: 
ascetycznych, bezbarwnych - dusz. Panuje nastrój neopogański i hedonistyczny, 
to z niego wyłoniła się cała różnorodność wspaniałych indywidualności - lekarzy, 
prawników, inżynierów, nauczycieli, pisarzy, maklerów giełdowych, urbanistów, 
aktorów, aktorek i ludzi z mass mediów (cytując kilka kategorii satanistycznych) 
- którzy zainteresowani są sformalizowaniem i uwiecznieniem tej wszystko 
przenikającej religii, a przy tym sposobu życia. 

Kapłan Kościoła Szatana Burton H. Wolfe we "Wstępie" do "Biblii Szatana" Antona 
Szandora La Veya, Wydawnictwo "Mania" Wrocław 1996 
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T o l e r a n c y j n e g r a f f i t i 

Ogólnie sytuacja zmienia się na dobre, bo szerzy się tolerancja. Świadczy 
o tym choćby coraz bardziej pozytywny stosunek do homoseksual istów, 
przynajmniej wśród młodych ludzi czy antykościelne graffiti w klubach i barach. 

Muniek Staszczyk w rozmowie z Mirasem Soliwodą, "XL " grudzień 96 

U d e r z a j ą c e p o d o b i e ń s t w o 

W wywiadzie dla "Playboya" Zygmunt Kałużyński wyznał, że wyobraża 
sobie Pana Boga jako lewicowego intelektualistę. A dlaczego niby Pan Bóg miałby 
być podobny do Zygmunta Kałużyńskiego? 

"Kronika samobójstw", "Stańczyk" 2/1996 

N a z a k o ń c z e n i e b ł o g o s ł a w i e ń s t w o 

Żeby Dziecina Betlejemska swoją rączką wszystkich błogosławiła, 
prowadząc do pomyślności, dobrego samopoczucia i zdrowia. A ja dołączam 
swoje błogosławieństwo, choć nie mam do tego uprawnień. 

Przewodniczący SdRP Józef Oleksy na konferencji "Stosunki państwo - Kościół we 
współczesnej w Polsce" w Częstochowie 14.12.1996; za: "Zycie" 66/1996 
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KRÓTKI KURS PUBLIC RELATIONS 

V o l t a i r e a s p r a w a p o l s k a 

Voltaire nienawidził przesądów, zwalczał ciemnotę, propagował liberalizm 
i rządy oświecone. Niestety, wskutek słabej orientacji w realiach politycznych 
ówczesnej Europy, a po części wskutek swojego apriorycznego założenia, dość 
specyficznie, rozkładał na mapie Europy swoje sympatie i antypatie. Naturalnie, 
umiłowanym krajem Europy była dla Voltaire'a zawsze Anglia, którą z uporem 
przeciwstawiał - jako wzór ustrojowy - własnej ojczyźnie. Nie przypuszczał 
oczywiście, że piętnaście lat po jego śmierci Anglia zwalczać będzie rewolucję 
we Francji, zatrwożona radykalizmem politycznym i społecznym rodaków słynnego 
pisarza. Drugie jednakże miejsce na skali sympatii politycznych Voltaire'a dzierżyła 
Rosja. Imperium Katarzyny II było w pojęciu pisarza niemal ideałem ustroju 
oświeconego absolutyzmu, bliskim absolutnemu liberalizmowi. O tym wszystkim, 
co Voltaire wypisywał o państwie Katarzyny II, trudno tutaj się rozwodzić, gdyż 
zajęłoby to za dużo miejsca. Dość wspomnieć, że znany historyk francuski Albert 
Lortholary w swoim znakomitym dziele "La Mirage russe en France au XVI Ile 
siecle" (1951) - kiedyż ta książka ukaże się wreszcie w polskim przekładzie! -
niemal na każdej stronie cytuje Voltaire'a. W tym układzie rzeczy antypodami 
imperium Katarzyny II była, w sensie społecznym i politycznym, Rzeczpospolita 
Polska. Kraj straszliwej ciemnoty i zacofania, ucisku i przemocy, terroru i znęcania 
się nad poddanymi czy innowiercami - tak w pojęciu Voltaire'a wyglądała ówczesna 
Polska. Ile szkody ta propaganda Voltaire'a czyniła sprawie polskiej, nie trzeba 
udowadniać, zważywszy znaczenie publicystyki sławnego pisarza ówczesnej 
europejskiej opinii publicznej. Gdybyż Voltaire grzeszył tylko nieświadomością... 
Niestety, zbliżamy się tutaj do sprawy charakteru sławnego pisarza. Voltaire 
siedział stale w kieszeni możnych tego świata, był zawsze opłacany (pod koniec 
życia, rzecz jasna, gdy nazwisko jego miało ogromną cenę rynkową) przez dwór 
pruski i rosyjski. Z tych podniet wynikały jego liczne wystąpienia w dziedzinie 
publicystyki. 

Gdy w latach 1766-1767 zaogniła się w Polsce sprawa dysydencka, którą 
mocarstwa sąsiedzkie posługiwały się dla znalezienia pretekstu do stałej ingerencji 
w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, uruchomiono natychmiast Voltaire'ajako 
rzecznika "wolności sumień", walczącego przeciwko "polskiej nietolerancji". Zacny 
filozof przymknął oczy na fakt, że w umiłowanej przezeń Anglii katolicy wiek cały 
czekać jeszcze musieli na równouprawnienie polityczne, że w Rosji Katarzyny II 
dla nieprawosławnych w ogóle miejsca w życiu społecznym nie było. Polska 
drażniła go ogromnie. Ha, gdyby tylko z powodów ideowych... Mamy, niestety, 
dowody, że podniety były innego rodzaju. Dawno już opublikowano w rosyjskim 
wydawnictwie "Archiv knjazja Voroncova" (t. 29, Moskwa 1883) korespondencję 
Voltaire'a z rosyjskim dyplomatą A. R. Woroncowem z września i października 
1767 roku. Woroncow przysłał mu materiały dotyczące sytuacji w Polsce, zachęcał 
do wystąpień publicystycznych, no i załączał do swych listów... dukaty. Voltaire 
pracował usilnie. Skutkiem tych stosunków była między innymi oszczercza wobec 
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Polski broszura Voltaire'a "Essai historique et critique sur les dissentions des 
eglises de Pologne", drukowana w Hadze. 50 egzemplarzy otrzymał zaraz minister 
rosyjski Nikita Panin. Tak to tworzyła się opinia publiczna Europy w sprawach 
Polski. 

Jerzy Łojek "Yoltaire", ''Nowe Książki" 19/1976 

" N e w Y o r k T i m e s " a s p r a w a u k r a i ń s k a 

Pani redaktor nie wierzyła. Starałem się jej wytłumaczyć, że 50 lat temu, 
wiosną i latem 1933 roku, Ukraina (kraj moich przodków) była objęta ogromną 
klęską. W urodzajnym i gęsto zaludnionym kraju (znanym jako spichlerz Europy) 
głód zgładził 1/6, 1/5, a w niektórych regionach nawet 1/4 mieszkańców. 

Klęski natury - susza, powódź, zepsute zboża, bywają przyczynami głodu, 
lecz tym razem głód był spowodowany wyłącznie przez człowieka. Był wyłącznie 
rezultatem dyktatorskiej polityki kolektywizacji rolnictwa, a także przygotowaniem 
do wojny, niszczącym wszelką możliwą opozycję. 

Powiedziałem również, że konsekwencje tego głodu są wciąż jeszcze 
odczuwalne. Pani redaktor, erudytka, poliglotka, która sama uciekła spod tyranii, 
pozostała sceptyczna. "A czy nie jest to wszystko..." , oparła się o krzesło 
przesyłając promienny uśmiech: "Czy nie jest to wszystko trochę mało znane?" 
Zarumieniłem się. MAŁO ZNANE? Nagle zrozumiałem, jaką bezsilną złość musieli 
czuć Żydzi i Ormianie. Zamordowano miliony moich rodaków, a ich śmierć, ot 
tak, uznano za niejasną i mało znaną. 

Później dopiero zorientowałem się, że pani redaktor powiedziała mi więcej 
niż zamierzała. Ogromna ilość ofiar w 1933 roku spowodowana głodem została 
zracjonalizowana i starannie ukryta. Ukrywana i bagatelizowana jest do dziś. 
George Orwell nie musiał ograniczać swoich spostrzeżeń do brytyjskich 
intelektualistów, kiedy zauważył, że "wielkie wydarzenia, takie jak głód na Ukrainie, 
nie ściągnęły uwagi większości angielskich rusofilów". Później kiedy zacząłem 
wyjaśniać tę historię sięgając do archiwów i roczników gazet oraz rozmawiając 
ze świadkami tych wydarzeń, zrozumiałem do jakiego stopnia Walter Duranty i 
"New York Times" pomogli Stalinowi doprowadzić do tego, aby ten głód pozostał 
"mało znany". 

Walter Duranty, pochodzenia angielskiego, pracował dla tej samej gazety 
na ryczałcie. Będąc jednym z najpopularniejszych dziennikarzy na świecie, był 
niewątpliwie najsławniejszym korespondentem pracującym w Moskwie. Napisane 
przez niego książki na temat ZSRR (odkrywczo zatytułowane "Piszę, jak mi się 
podoba" stały się bestselerem) miały duży wpływ na opinię publiczną i politykę 
rządów. W kwietniu 1932 roku Duranty otrzymał nagrodę Pulitzera za "obiektywne 
relacje i objaśniającą interpretację wydarzeń z Moskwy". 

W wyjaśnieniu napisano, że jego sprawozdania odznaczają się wiedzą, 
głębią literacką, bezstronnością, odważną krytyką i wyjątkową klarownością, oraz 
że były doskonałymi przykładami najlepszego rodzaju zagranicznej korespondencji. 
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(...) Kiedy wmarcu 1933 roku Eugene Lyons wysłał wiadomość do Nowego 
Jorku o pierwszych oznakach głodu, Duranty zawiadomił "Times", że głodu nigdzie 
nie ma, tylko w niektórych regionach pojawił się "częściowy nieurodzaj". 

(...) Na początku kwietnia 1933 roku Duranty ponownie puścił pogłoskę o 
dobrobycie i dostatku. 

(...) Według obliczeń demografów, wiosną i latem 1933 roku ukraińscy 
chłopi umierali w tempie 25 tysięcy dziennie, to jest tysiąc na godzinę lub 17 na 
minutę (podczas I wojny światowej dziennie zabijano około 6 tysięcy ludzi). Drogi 
wiejskie i ulice miast były zasłane trupami. Specjalne brygady kopały w pośpiechu 
zbiorowe groby w odosobnionych rejonach, gdzie oblewano ciała benzyną i 
podpalano. Tego roku Ukraina była jednym wielkim piekłem. Nowojorski "Times" 
nie umieścił jednak ani jednej wzmianki na ten temat przez ponad miesiąc, do 
momentu opublikowania listu Jonesa będącego odpowiedzią Duranty'emu 
zaprzeczającemu o istnieniu głodu. Upierając się przy swoim twierdzeniu, że 
głód nie istnieje, Jones pisał, że rozmawiał z zagranicznymi dziennikarzami, 
ekspertami technicznymi, tysiącem chłopów oraz z ponad 20 dyplomatami i 
wszyscy przyznali, że głód był zjawiskiem masowym. 

Lecz dyplomaci nie mogą wyrażać swych poglądów w prasie, więc milczą. 
Z drugiej strony mogą pisać dziennikarze, ale cenzura spowodowała, że stali się 
mistrzami eufemizmu i niedomówień. Wyraz GŁÓD zastąpili bezbarwną frazą 
"brak żywności", a "przymieranie głodem" zostało złagodzone do "rozległej 
umieralności od chorób spowodowanych niedożywieniem". 

Nieposkromiony Duranty nadal wyśmiewał raporty na temat głodu. W 
czerwcu, broniąc się przed oskarżeniem, że dostał od rządu radzieckiego koncesje 
e k o n o m i c z n e , Duranty skorzystał z okaz j i , aby z a p r z e c z y ć a r t y k u ł o w i 
zamieszczonemu w jednej z londyńskich gazet, że ofiary głodu uciekają do 
Moskwy w poszukiwaniu żywności i umierają tam na ulicach. 

Widział w doniesieniach o głodzie "kampanię oszczerstw, którą można 
najwyżej porównać do tej, którą Neron wzburzał Rzym przeciwko chrześcijanom, 
lub tej, którą Hitler judził przeciwko Żydom". Duranty odrzucał informacje o trupach 
na ulicach Moskwy jako "wierutne kłamstwo". 

Duranty również wprowadził do swych artykułów klasyczną już sowiecką 
insynuację, że raporty na temat głodu były inspirowane przez hitlerowców: 

"Dojście do władzy Hitlera przyniosło nową nadzieję, a w niektórych 
przypadkach nawet nowe pieniądze - dla rosyjskich kół emigracyjnych w 
Niemczech, w państwach nadbałtyckich czy gdzie indziej. Emigranci nie potrafią 
dojrzeć najbardziej oczywistych spraw i nie odróżniają przyczyn od skutków. (...) 
Wspaniałe plony, które właśnie mają być zebrane, wskazują, że jakiekolwiek 
raporty o głodzie w Rosji dziś są wyolbrzymieniem lub złośliwą propagandą." 

(...) We wrześniu 1933 roku Duranty był pierwszym korespondentem, 
któremu pozwolono pojechać na tereny objęte głodem. Wyruszył samochodem 
do Rostowa, Charkowa i Kijowa. W "Timesie" między 11 a 20 września 1933 
roku pisał: 

"Użycie terminu GŁÓD w stosunku do Północnego Kaukazu jest jawnym 
absurdem. 
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Zbiera się tam rekordowe plony tak szybko jak tylko traktory, konie, woły, 
mężczyźni, kobiety i dzieci mogą nadążyć... W żłobkach i przedszkolach są 
tłuściutkie niemowlaki. Rynki w miastach pełne sąjajek, owoców, jarzyn, mleka i 
masła w cenach niższych niż w Moskwie. Nawet dziecko może zauważyć, że nie 
jest to głód, a raczej dostatek." 

(...) Po powrocie do Moskwy Duranty ponownie drwił z doniesień o głodzie, 
a gdy w połowie grudnia Rząd Sowiecki ogłosił, że zbiory zbóż w kraju zostały 
zakończone dwa i pół miesiąca wcześniej niż planowano, pisał: 

"Taki rezultat potwierdza optymizm wyrażony przez władze lokalne podczas 
mojej wrześniowej podróży na Ukrainę. Optymizm ten zdumiewająco kontrastuje 
z opisami głodu rozsiewanymi w Berlinie, Rydze, Wiedniu i innych miejscach, 
gdzie wrogie w stosunku do ZSRR elementy robią starania, aby nie dopuścić do 
uznania ZSRR przez Amerykanów, przedstawiając ZSRR jako kraj ruiny i 
rozpaczy." 

(...) Stalin doceniał wysiłek Duranty'ego, który starał się, aby jego 
wiadomości nadawały się do druku. "Zrobiliście dobrą robotę pisząc o ZSRR w 
swoich reportażach, mimo iż nie jesteście marksistą, ponieważ staraliście się 
przekazać prawdę o naszym kraju, zrozumieć ją i wytłumaczyć swoim czytelnikom" 
- powiedział Stalin Duranty'emu. Nastąpiły też bardziej namacalne wyrazy 
zachwytu Stalina. Pod koniec 1933 roku Duranty miał możliwość przeprowadzenia 
godzinnego wywiadu z samym WIELKIM WODZEM. Został on utrwalony na 
pierwszej stronie "Timesa" i streszczony w innych gazetach. 

Amerykańscy liberałowie równie wysoko cenili Durany'ego. Dziennikarz 
AlvinAdey zauważył, że "żaden amerykański czy nie-rosyjski korespondent, nie 
może prześcignąć Duranty'ego w wiedzy i zrozumieniu Rosji". 

Lecz zachodni dziennikarze, którzy znali Duranty'ego w Moskwie, nie 
podzielali tego entuzjazmu. Nazywali go - Walter Obskurant. Najbardziej 
druzgocząca krytyka pochodzi od Eugene Lyonsa: 

"W dniu, w którym Duranty wrócił (we wrześniu 1933 z podróży na Ukrainę) 
przyszedł do nas na kolację. Podzielił się z nami swoimi wrażeniami szczerze, 
wręcz brutalnie.Całość układała się w przerażający obraz. Tak wstrząsających 
obliczeń ofiar spowodowanych głodem jeszcze nie słyszałem. "Lecz Walter, chyba 
nie dosłownie?" wykrzyknęła pani McCormick. "Do diabła, nie... zaniżam liczbę 
ofiar", odpowiedział Duranty i jakby na pocieszenie dodał swoje sławne wyrażenie: 
"Przecież to są tylko Rosjanie..." Kiedy dostałem wydanie Timesa zawierające 
artykuły Duran zauważyłem, że nie umieścił w nich tych ogromnych liczb, o których 
tak swobodnie nas informował." 

Najbardziej obciążający dowód przeciwko Duranty'emu nigdy jednak nie 
został opublikowany. Lyons, pisząc do Muggeridga w grudniu 1937 roku, odsłonił 
liczbę, o której dowiedział się od Durany'ego: 

"Opisując jak Duranty po powrocie z Ukrainy, tuż po zakończeniu głodu w 
1932-33 powiedział, że głód zabił wiele milionów ludzi, nie podałem dokładnej 
liczby. Nigdy wyższej liczby nie słyszałem. W książce nie wspomniałem tej liczby, 
ale było to 7 milionów! Powiedziawszy to w prywatnej rozmowie Duranty poszedł 
do domu i napisał swoje słynne sprawozdanie, gdzie jawnie drwił sobie z klęski 
głodu." 
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Po spotkaniu z Lyonsem Duranty przedstawił brytyjskiemu ambasadorowi 
w Moskwie bardziej szczegółowe sprawozdanie ze swojej podróży. William Strand, 
charge d'affairs pisząc 26 września 1933 r. do Ministra Spraw Zagranicznych 
podsumował podróż Duranty'ego: 

"Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Duranty'ego, liczba ludności na 
Północnym Kaukazie zmniejszyła się w ubiegłym roku o 3 min, a na Ukrainie o 4-
5 min... Jadąc z Rostowa do Charkowa można było napotkać wielkie ilości zboża 
zgromadzone na stacjach kolejowych lub leżące na świeżym powietrzu. Warunki 
w Charkowie były gorsze niż w Rostowie. Było tam mniej żywności i ludzie wyraźnie 
nie dojadali. Kontrola nad przebywającymi tam turystami była również surowsza. 
Podczas jednego roku liczba zgonów w Charkowie wzrosła tylko o 10 proc. Wielu 
chłopów jednak, którzy uciekli do miasta, padało tam jak muchy. Ukraina się 
wykrwawiła. Naród jest wyczerpany. W Charkowie, Duranty spotkał się z polskim 
k o n s u l e m , który o p o w i e d z i a ł mu n a s t ę p u j ą c ą h i s t o r i ę : J e d e n z j e g o 
komunistycznych przyjaciół był zatrudniony w Komisji Kontroli w Moskwie i 
zdziwiony brakiem raportów z pewnej miejscowości pojechał tam osobiście. Wieś 
była kompletnie pusta. Domy stały opustoszałe, a w niektórych pozostały tylko 
trupy. 

Pan Duranty sądzi, że istnieje prawdopodobieństwo, że podczas ubiegłego 
roku w ZSRR, pośrednio lub bezpośrednio zginęło z głodu około 10 min ludzi." 

Żadna z tych liczb nie pojawiła się jednak nigdy w jego artykułach lub 
książkach. Głód okazał się fatamorganą. Naziści i antynaziści, prawicowcy i 
lewicowcy, staliniści i antystaliniści będą sprzeczać się latami czy ta klęska 
głodowa w ogóle miała miejsce. Ludzie mniej zaangażowani w sprawy polityczne 
wzruszą ramionami i powrócądo badania bardziej istotnych spraw. Wielu dobrze 
poinformowanych ludzi wie tylko, że Stalin zrobił coś wstrętnego "kułakom" w 
trakcie kolektywizacji, a wielu twierdzi, że wieśniacy sami sobie zawinili. 

Głód 1933 r. był jednąz największych zbrodni XX wieku. A jednak reakcją 
nań była w większości wypadków obojętność granicząca z cynizmem, niekiedy 
zmowa milczenia. Orwell nie mylił się mówiąc: 

"Mgła kłamstw i fałszywych informacji, która zasnuwa tematy takie jak 
hiszpańska wojna domowa, rosyjska polityka w Polsce i inne, nie powstała 
wyłącznie ze świadomej nieuczciwości. Każdy pisarz, który odnosi się życzliwie 
do Związku Radzieckiego, w sposób w jaki Rosjanie chcą, żeby był życzliwy, 
musi zgadzać się z celowym fałszowaniem istotnych faktów." 

Marco Carynnyk, "Głód, którego Times nie dostrzegł", "Commentary", listopad 1983 
tłum. Joanna Inglot 
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K a t y ń a s p r a w a r o s y j s k a 

Z komentarzy prasowych (w USA) wynika, że Polacy są nie tylko źle 
nastawieni do Żydów, ale że Polska jest krajem "kwitnącego antysemityzmu". 
Takie doniesienia sugerują tutejszym czytelnikom, że przeciętny Polak jest 
znacznie "większym" antysemitą od przeciętnego Niemca, Francuza czy 
Rosjanina. Mimo licznych protestów Polonii i polskich władz wpływowa gazeta 
"New York Times" co roku donosi o "polskich obozach koncentracyjnych". 

W odróżnieniu od Polaków, Rosjanie są przedstawiani na łamach prasy 
jako naród tolerancyjny, który - mimo poparcia dla interwencji militarnej w 
Czeczenii - dąży do demokracji i domaga się polepszenia warunków bytu. Z 
artykułów i reportaży wynika, że Rosjanie są dobrymi, prostymi ludźmi, k tórzy-w 
odróżnieniu od grupy Żyrynowskiego - nade wszystko cenią sobie pokój. 

Skąd się bierze taka różnica między "złą" prasą dla Polski i "dobrą" dla 
Rosji? Rosjanie zabiegają o propagandę, wykorzystując amerykańskie reguły 
gry, czego nie robią Polacy. Federacja Rosyjska zatrudniła np. do reprezentowania 
swoich interesów największą w USA międzynarodową firmę adwokacką Baker 
and McKanzie, która oferuje swoim klientom nie tylko prestiż, ale także zabiega 
o poparcie dla swoich klientów. Kiedy Polonia w San Francisco oskarżyła Rosję 
o mord katyński, na sali sądowej pojawili się najlepsi adwokaci z waszyngtońskiego 
oddziału Baker and McKanzie. 

Jan Palarczyk, "Źli Polacy, dobrzy Rosjanie", "Rzeczpospolita" 29.06.1995 
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666 

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: 
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, 
a mówiła jak Smok. 
I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, 
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy 
oddają pokłon pierwszej Bestii, 
której rana śmiertelna została uleczona. 
I czyni wielkie znaki, 
tak iż nawet każe ogniowi zstępować na ziemię wobec ludzi. 
I zwodzi mieszkańców ziemi 
znakami, które jej dano czynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 
która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła. 
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 
tak iż nawet przemówił obraz Bestii, 
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
I sprawia, że wszyscy: 
mali i wielcy, 
bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy 
dają sobie znamię na rękę swą prawą lub na swe czoło 
i że nikt nie może kupić ni sprzedać, 
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii 
lub liczby jej imienia. 
Tu jest [potrzebna] mądrość. 
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 
liczba to bowiem człowieka. 
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. 

Apokalipsa św. Jana (13,11-18) 

667 

Przypisanym imieniem solarnej inteligencji demonicznej jest - sorath (wartość 
zewnętrzna = 666), o znaczeniu: "Buntowniczy Odstępca". 

(...) Metalem Słońca jest złoto, które w nader znamienny sposób zostaje 
w Biblii powiązane z liczbą666, w pierwszym z dwu miejsc, gdzie się ona pojawia. 
Oto cytat: 

"Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku wynosiła 
sześćset sześćdziesiąt sześć talentów, 
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Nie licząc (lepiej: "nie tylko") dochodów od wędrownych handlarzy i z ceł 
od kupców, i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi." (1 Król. 10, 
14 -15) 

(...) W wyżej podanym cytacie biblijnym łatwo zauważyć znamienne 
skojarzenie 666 z kupiectwem (czy handlem w ogólności) i systemem trybutów. 
Skojarzenie to jest szczególnie podkreślone w Apokalipsie (13.16-17), i nie jest 
to dziwne, skoro w całej Biblii hebrajskiej tylko jedno słowo ujawnia wartość 
zewnętrzną 666, a mianowicie: itheron (910 + 400 + 200 + 6 + 50), o sensie: 
"zysk, korzyść, nadmiar, górowanie, przewyższanie". Pojawia się ono jedynie w 
kilku miejscach u Eklezjastesa. 

(...) I rzeczywiście, zasada maksymalizacji zysku legła u podstaw cywilizacji 
zurbanizowanej. W Biblii cywilizację tę zapoczątkowuje Kain, budowniczy 
pierwszego miasta. 

(...) Od tak zwanego Wieku Oświecenia, zasada maksymalizacji zysku 
podlegała powszechnej intensyfikacji, prowadząc ostatnio do komercjalizacji 
wszelkich aspektów ludzkiego życia i fatalnych następstw ekologicznych. 

Tymczasem, zasada ta jest w jaskrawej sprzeczności z wszelk im 
działaniem wypływającym z czystej miłości do Boga i ludzi. 

Biblijne podejście do wszelkich zagrożeń postawy komercyjnej znakomicie 
wyraża Księga Syracha: 

"Trudno jest kupcowi ustrzec się od przestępstw, 
a handlarz nie będzie wolny od grzechu. 
Bardzo wielu zgrzeszyło dla zysku, 
a ten, kto stara się wzbogacić odwraca oko. 
Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, 
tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno." (Syr. 26, 29 - 27, 2) 
Dobrze wiadomo, że Jezus Chrystus (i wczesne chrześcijaństwo w 

ogólności) był zdecydowanie przeciwny "bogactwom tego świata" i bogaczom. 
W istocie, tylko raz jeden Chrystus dokonał aktu czynnej agresji. Niech go naświetli 
cytat z Janowej Ewangelii: 

"A gdy zbliżała się Pascha żydowska, 
udał się Jezus do Jerozolimy. 
I zastał w świątyni sprzedających woły 
i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. 
I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził 
ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; 
wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, 
A do sprzedawców gołębi (sic!) rzekł: Zabierzcie to stąd, 
z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska." (J. 2, 1 3 - 1 6 ) 
Nie powinno więc dziwić ostatnie zdanie z proroctwa Zachariasza o Nowej 

Jerozolimie po zwycięstwie w Dniu Ostatecznym: 
"... W dniu owym już nie będzie handlarza w domu Pana Zastępów." (Zch. 

14, 21) 
Charakterystyka człowieka czasów ostatecznych (zwykle przypisywana 

Antychrystowi jako pojedynczej osobie), podana przez św. Pawła, wyraża się w 
następujących słowach: 
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"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej 
(Dzień Pański), zanim nie przyjdzie odstępstwo (por. wyżej imię sorath = 666) i 
nie objawi się człowiek niegodziwości (lepiej: "bezbożności"), syn zatracenia." (2 
Tes. 2,3) 

Andrzej Wierciński "666: liczba imienia bestii", "Nomos" 10/1995 

6 6 8 

Nie można służyć Bogu i mamonie - mówił Chrystus. Dwa tysiące lat temu 
pogodzenie tych dwóch przeciwstawnych sobie tendencji było niemożliwe w 
przeciągu życia jednego człowieka. Teraz jednak świat zmienił się, zmieniła się 
szybkość ruchu wahadła bez wzajemnego zniszczenia się, tzn. przechodzenia w 
siebie rzeczy i informacji. Dlatego też można mówić o tym, że człowiek, któremu 
sądzone jest przeżyć najbliższe lata, musi być jednocześnie świętym, zwykłym 
człowiekiem, jak i geszefciarzem. 

Bioenergoterapeuta, propagator reinkarnacji S.N. Łazariew "Diagnostyka karmy", 
Sankt-Petersburg 1994. 

6 6 9 

W siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Brukseli znajduje 
się obecnie superkomputer, zdolny opracować 2 miliardy numerów. Celem 
programatorów tych numerów jest oznakowanie nimi wszystkich ludzi, należących 
do świata uprzemysłowionego. Oznacza to, że każda z tych osób ma 
przygotowany dla siebie własny, osobisty numer, dzięki któremu można mieć o 
niej wszystkie dane. Ten superkomputer nazwano "BESTIĄ", a numery, które 
zawiera, mają jeden wspólny numer kierunkowy: 666. Toteż jeśli ktoś - rząd, 
administracja, dyktator, słowem ktokolwiek by to był - zażyczy sobie wiedzieć 
wszystko o danej osobie, wystarczy mu wybrać numer 666, a potem jej numer 
osobisty. 

Dawno już, bo w lutym 1975 r, dr Charles Ducombe z Urzędu Informacji 
w Jerozolimie złożył oświadczenie, że "dr Hanrick Eldeman, naczelny analityk 
EWG, publicznie potwierdził istnienie, w Brukseli, superkomputera o nazwie 
"Bestia", zajmującego trzy piętra gmachu i zdolnego oznakować numerami 
wszystkich mieszkańców Ziemi". Z kolei w dzienniku "San Jose Mercury" ukazała 
się notatka, w której napisano dosłownie: "'Bestia' jest wielkim komputerem, 
zajmującym trzy piętra w kwaterze głównej Wspólnego Rynku. Naukowcy, którzy 
go wymyślili, wykonali tę pracę celem zrealizowania wielkiego planu, mianowicie 
by oznakować określonym numerem każdego mieszkańca Ziemi. Ta operacja 
ma jeden, dokładnie określony cel: kupno i sprzedaż". 

Z opracowania Centrum Badań Historycznych "AD UNUM", "Computer e Codici", 
"Chiesa Viva" 201-202/1989 
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6 7 0 

Od III w. pne. herodiańskie symbole wyszły całkowicie z użycia w świecie 
greckim i od tego czasu system fenicki użycia liter wszedł w powszechne użycie. 
Wobec tego oznaczenia kolumn greckiego liczydła musiały być phsniea ( t z n . : 
500, 100, 50, 10, 5, 1, czyli 6 cyfr o sumie równej 666), zaś pierwsze trzy litery 
sugerują he phren , "mózg, umysł" (tutaj jest mądrość!). Widzimy oto, że różne 
koncepcje i liczbę 666 można odczytać z liczydła, za pomocą którego nadzorca 
rynku obliczał ilość przy kupowaniu i sprzedawaniu tym ludziom, którzy sami nie 
potrafili tego zrobić, a jeśli tak, to potrzebowali jego aprobaty. 

Matematyk i historyk matematyki E.M. Bruins "The Number of the Beast", Nederlands 
Theologisch Tijdschrift, t.6, 1976 

671 

W cywilizowanym społeczeństwie występuje moc zapotrzebowań na użycie 
różnych matematycznych algorytmów. Wobec tego "umysł 666" wymaga 
narzędziowego wsparcia. Zaczęło się od liczydła, a obecnie osiągnięto niezwykły 
poziom rozwoju w postaci komputera. 

Andrzej Wierciński "666: liczba imienia bestii", "Nomos" 10/1995. 

6 7 2 

To, co jest specyficzne dla naszych czasów, i to, co po raz pierwszy w 
dziejach świata pojawiło się na taką skalę, to pewien element ekonomizacji śmierci 
- w tym sensie, że oto śmierć staje się towarem i kartą przetargową. Proszę 
zwrócić uwagę, że dyskusje o eutanazji i większość dyskusji o aborcji to są 
dyskusje o kosztach, o ekonomii. Wartość życia, tajemnica śmierci schodzi na 
plan dalszy. Odbywa się handel początkiem i końcem życia. Jest to pochodna 
tego, co - w wielkim skrócie - nazywam kulturą New Age. Cechą charakterystyczną 
tej kultury jest to, że wszystko mogę kupić albo przynajmniej, że wszystko mogę 
przeliczyć na pieniądze. I kiedy włącza się tak silny wątek ekonomiczny w dyskusje 
o eutanazji i o aborcji, jest to wyrazem tej samej potrzeby, że oto JA poprzez 
swoje działania społeczne czy polityczne mogę kupić możliwość wpływania na 
początek i koniec życia. 

Psycholog Tomasz Ochinowski dla programu TV "Fronda ", "Śmierć, która umarła ", 

listopad 1996. 
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673 

Oburzamy się na ludy pogańskie, że na ołtarzu Molocha składały krwawe 
ofiary z dzieci. A czy miliony nienarodzonych, które uśmiercane są co roku w 
społeczeństwach nazywających siebie nowoczesnymi, nie są daniną płaconą 
Molochowi? Imię tego Molocha to pieniądz, wygoda, komfort, dobrobyt. Dobrobyt 
żąda ofiar. 

Malick Mobutu w audycji dla radia portugalskiego, grudzień 1996 

674 

Jest jedno miejsce, w którym Amerykanie zachowują się jak w kościele: 
cicho, w skupieniu, nabożnie - w banku. 

Ryszard Kapuściński "Lapidarium" 1990 

675 

Obecnie należy zająć się bodaj jedną z najistotniejszych dla naszego tematu 
kwestii, t j. powiązaniem Fałszywego Proroka z oznakowaniem imienia, lub liczbą 
imienia Bestii ludzi wszelkich społecznych podziałów, aby "mogli oni kupować i 
sprzedawać". (Ap. 13, 1 6 - 1 7 ) 

W Biblii po raz pierwszy oznakowanie czoła i ręki pojawia się w Księdze Wyjścia: 
"I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka 
między oczyma twoimi, aby zakon Pański był w ustach 
twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu." (Wj. 13, 9) 

Zdanie to odnosi się do filakterii, w których zdeponowane są zapisy słów Pańskich: 
"Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan 
jedynie. 
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, i z całej 
duszy swojej, i z całej siły swojej" (etc.) (Pp 6, 4 - 5) 

Warto uzupełnić to jeszcze następującymi wersetami: 
"Będziesz przejęty czcią dla Pana, swojego Boga, i jemu będziesz służył, 
i na imię jego przysięgał. 
Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was. 
Gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie 

zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z 
powierzchni Ziemi." (Pp 6, 13 - 15) 
Znakowanie (ale tylko czoła?) zaczyna się od Kaina: 

"Położył też Pan na Kainie znak, aby nikt nie zabijał, kto go spotka." (Rdz. 
4, 15) 

Po czym u Ezechiela pojawia się taw (= "znak" i ostatnia litera alfabetu o 
cyfrze 400, która pierwotnie miała kształt krzyża), celem oznaczenia czół 
zbawionych w Jeruzalem. Analogiczna sytuacja zdarza się w Ap. (7. 5, 4, 5). 

270 FRONDA WIOSNA 1997 



FRONDA WIOSNA 1997 271 



Niechaj wszystkie te sytuacje ujmą wypowiedzi św. Pawła: 
"Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w 
Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg." 
Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha 
do serc waszych."(2 Kor. 1, 21 - 22) 
"W nim (tj. w Chrystusie) i wy, którzy usłyszeliście 
słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i 
uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani 
obiecanym Duchem Świętym. 
Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi 
odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego." (Ef. 1,13-14) 
"A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście 
zapieczętowani na dzień odkupienia." (Ef. 4,30) 
Można by rzec, że wszystkie te stwierdzenia wyjaśniają się same przez 

siebie. Wszak dodam jeszcze jedną informację, a mianowicie, że atbasz od słowa 
ruach - "duch, wiatr" przynosi termin gippes (= 143), które w pozabiblijnym 
hebrajskim znaczy: "pieczętować, poprawiać"! 

(...) Mówiąc krótko, mamy do czynienia z "pieczętowaniem umysłu" za 
pomocą duchowej zasady, która rządzi całym życiem człowieka, albo dla jego 
zbawienia, albo potępienia (co zachodzi w przypadku "znamienia" Bestii). 

(...) Pozostaje wszakże pytanie, jakiż to rodzaj umysłu będzie najlepiej 
odpowiadał "zasadzie Bestii"? 

Odpowiedź od razu przynosi następująca równoważność: 666 = isz (= 
311) ha (=5) sekhel (= 350) tzn.: "666 = człowiek o umyśle (sekhel)" 

(...) Wartość zewnętrzna sekhel = 350 przyciąga (m.in.) takie słowa, jak: 
qaran - "mieć rogi, wysyłać promienie", szakhal- "spowodować aborcję, poronić", 
oraz afar- "proch, proch ziemi." 

I właśnie "umysł jak proch rozproszony" to ten, który działa na niezliczonych 
percepcjach i konceptualnych elementach pamięci uprzedmiotowionego, czy 
urzeczowionego świata. Zmysł wzroku, odziedziczony po małpim przodku, jest 
przede wszystkim odpowiedzialny za tę adaptacyjną iluzję poznawczą... 
W rezultacie: 666 = sekhel (= 350) arum (=316), tzn.: "666 = chytry (lub przebiegły)" 
umysł. W sposób znamienny słowo arum zjawia się w Biblii po raz pierwszy w 
następującym kontekście: 

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne dzikie 
zwierzęta, które uczynił Pan Bóg." (Rdz. 3,1) 

Nie należy zapominać, że Mesjasz - maszijach ma tę samą wartość zewnętrzną 
=358 co i "wąż" - nachasz. Sathan (= 359), będący kerub (= 228) Samael (= 
131), czy też: bekhor (= 228) Samael (=131), tj. "cherubinem Samaela", albo 
"Pierworodnym Samaela" ( a może być po prostu "Samael-cherubin", lub 
"pierworodny Samael") był przecież pierwszym Mesjaszem, tyle że fałszywym... 

Andrzej Wierciński "666: liczba imienia bestii", "Nomos" 10/1995 
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Potrzebujemy jakiegoś Jana XXIV, a takiego człowieka z 
pewnością łatwiej będzie znaleźć we Włoszech niż w Polsce 
czy w Niemczech. 

POTRZEBNA JEST "DEPOLONIZACJA" 
WATYKANU 
r o z m o w a z e s z w a j c a r s k i m t e o l o g i e m H a n s e m K i i n g i e m 

Hans Kiing długo się wahał, zanim zezwolił naszemu dziennikowi na opublikowanie 
swoich "Dziesięciu tez na temat przyszłości Kościoła i papiestwa". 

"Nie jestem wrogiem obecnego papieża - mówi szwajcarski teolog od lat 
krytykujący nieubłaganie Jana Pawła II - U podstaw moich wystąpień leży wyłącznie 
troska o Kościół, któremu pozostaję wierny." 

To wyznanie lojalności nie wystarczyło jednak, by go uchronić od kolizji z Kurią 
Rzymską. Dlatego, że nikt tak jak ten profesor uniwersytetu w Tybindze nie kwestionował 
w sposób tak radykalny polskiego papieża oskarżając go, że "wybrał restaurację zamiast 
odnowy". 

Dzisiaj formułując swoje "Dziesięć tez" Hans Kiing rzuca nowe wyzwanie 
teologiczne, być może nąjambitniejsze i niosące największe ryzyko. Przyjmując za motto 
zdanie "łódź powinna znów płynąć", szwajcarski teolog wskazuje Kościołowi 
katolickiemu alternatywny kurs na trzecie tysiąclecie. 

- Profesorze Kiing, pańskie tezy zawierają totalną niemal krytykę obecnego 
papieża. Spróbujmy odwrócić perspektywę: co należy uratować z dzieła 
Jana Pawła II i jakie jest jego miejsce w historii Kościoła? 

- Zacznijmy od drugiej części pytania. Miejsce pontyfikatu w historii rzymskiego 
katolicyzmu powinno być jasne: II Sobór Watykański starał się włączyć do Kościoła 
katol ick iego uzasadnione postulaty reformacj i p r o t e s t a n c k i e j i c z a s ó w 
współczesnych, torując Kościołowi drogę do postmodernizmu. Papież Karol 
Wojtyła jednak usiłował, przy pomocy nowoczesnej techniki takiej jak mass media 
i podróże po całym świecie, narzucić znów paradygmat średniowiecza, 
kontrreformacji i antymodernizmu. To wiekopomny błąd, z katastrofalnymi 
skutkami dla Kościoła. 

Ze spektakularnych pielgrzymek chyba niewiele pozostanie. Ale trzy 
pozytywne rzeczy należy wymienić w bilansie polskiego papieża: jego rolę w 
obaleniu systemu radzieckiego, choć często jest się skłonnym przeceniać ją 
zapominając, że komunizm zawalił się przede wszystkim pod ciężarem własnych 
sprzeczności gospodarczych, społecznych i politycznych; uznanie Izraela, z czym 
Watykan zwlekał przez pół wieku; otwarcie Kościoła na rel igie świata, 
poświadczone spotkaniem w Asyżu w 1986 r. i obrona przed ostrą krytyką 
katolików tradycjonalistów i biblijnych protestantów. 

FRONDA WIOSNA 1997 273 



- W swoich tezach, profesorze Kiing, stawia ksiądz hipotezę "nowego 
kapitana". A przecież w ostatnich czasach Jan Paweł II sprawiał wrażenie, 
że chce otworzyć nową fazę w swoim nauczaniu. Mam na myśli przyznanie, 
że Kościół w przeszłości popełniał błędy i wyrządzał krzywdy, jak w 
przypadku Galileusza i Darwina. Mam też na myśli zreformowanie roli 
papieża... 

- Słyszałem tylko słowa mało zobowiązujące, które nie miały najmniejszych 
skutków praktycznych. Czemu zresztą służy niechętna rehabilitacja Galileusza 
spóźniona o 400 lat, jeśli nie chce się nawet skorygować błędów tego stulecia, 
przede wszystkim encykliki "Humanae vitae" w kwestii dotyczącej nieomylności? 

- Proszę mi wybaczyć, że wrócę do sprawy "nowego kapitana". Po operacji 
wyrostka robaczkowego Jan Paweł II uporał się chyba ze swoimi kłopotami 
zdrowotnymi. Czy mówiąc o "nowym kapitanie" ma ksiądz na myśli, że 
papież powinien złożyć dymisję? I czy narodowość przyszłego papieża 
będzie miała duże znaczenie? 

- Nie. Dopóki papież zgodnie z kryteriami kanonicznymi będzie w stanie, fizycznie 
i umysłowo spełniać swojąfunkcję, dopóty powinien pozostać na swym urzędzie. 
Prawdę mówiąc, ten papież uczyniłby wszystko, by wyznaczyć swego następcę 
w duchu "wojtylizmu" i Opus Dei. Należy dlatego zagwarantować, by kardynałowie 
mogli wybrać następcę swobodnie, bez manipulacji, prowadzeni tylko przez Ducha 
Świętego. 

Narodowość przyszłego papieża ma względne znaczenie. Potrzebujemy 
jednak jakiegoś Jana XXIV, a takiego człowieka z pewnością łatwiej będzie znaleźć 
we Włoszech niż w Polsce czy w Niemczech. Pożądana jest również pewna 
"depolonizacja" - proszę moich polskich przyjaciół o wybaczenie mi tego słowa -
Kurii Rzymskiej. Podobnie jak nikt nie pragnie jej "germanizacji" w przyszłości. 

- Kościół zawsze postępował naprzód drogą powolnej i przezornej ewolucji. 
Czy ewentualna radykalna reforma Kościoła nie mogłaby okazać się dla 
niego zgubna? Czy nie istnieje niebezpieczeństwo - pozostając przy księdza 
metaforze - że taka reforma zatopi, a nie uratuje łódź Piotrowa? 

- Także odkładanie reformy może mieć skutki katastrofalne, o czym świadczy 
historia papieży okresu Odrodzenia oraz nieudane sobory późnego średniowiecza. 
11 Sobór Watykański zainicjował zresztą reformy, choć z wieloma kompromisami. 
Chodzi więc nie o to, by wywrócić cały Kościół, lecz by doprowadzić do końca, w 
sposób konsekwentny, pracę rozpoczętą przez Sobór. Dzisiaj niebezpieczeństwo 
stanowi nie tyle nowa schizma w Kościele, co odejście od niego milionów 
katolików. 
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Wielkie rzesze witające papieża w czasie jego pielgrzymek nie powinny 
nas mylić. Łódź Piotrowa nie zatonie, ona powoli się opróżnia, nawet w Polsce. 
Wielką tragedią tego papieża jest to, że polski model Kościoła, który Jan Paweł II 
nosi w sercu, nie tylko nie mógł być przeszczepiony w innych krajach świata, 
lecz nawet w Polsce został zmieciony przez nowoczesny rozwój. 

- Papież pozostał jedynym światowym liderem, który ma odwagę podnosić 
problemy tak doniosłe i etyczne jak solidarność, tolerancja, godność ludzka, 
prawa najsłabszych. Czy nie jest to, księdza zdaniem, dowód jego wielkiego 
znaczenia? 

- Te wysiłki papieża są pozytywne i ważne, popierane także przez teologów 
protestanckich. Ja osobiście jestem za "etyką światową", z którą mogłyby się 
zgodzić różne religie, a także ludzie niewierzący. Szkoda jednak, że wysiłki papieża 
na tym polu zostały zaprzepaszczone przez jego rygorystyczne stanowisko w 
dziedzinie mora lności seksualnej i kwesti i k o b i e c e j , co jest p o w o d e m 
rozczarowania wielu członków Kościoła. 

rozmawiał: Paolo Valentino 

"Corriere delia Sera", 28.10.1996 
(tytuł pochodzi od redakcji "Frondy") 
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Weszliśmy na ziemię nieznaną, którą z braku lepszego 
określenia nazywamy "ponowoczesną". Dzisiejszy człowiek -
właśnie ten, do którego ksiądz stara się dotrzeć - jest 
zmęczony i umiera od tego, co ksiądz chce mu zaproponować, 
a mianowicie: desakralizację, demitologizację, zeświecczenie, 
racjonalizację, oświeceniowość, socjalność, demokratyzm. 
Ten człowiek szuka po omacku - księdza pewnie to oburza, 
ale proszę nie mieć pretensji do kogoś, kto tylko opisuje -
Sacrum, Symbolu, Tajemnicy, Tradycji, Dyscypliny, Religii, 
Autorytetu, Cudu, Mistyki, Śpiewu Gregoriańskiego, Aniołów, 
Jasnowidzów... 

VITTORIO MESSORI 

"KOŚCIÓŁ NIE JEST KLUBEM..." 
( w o d p o w i e d z i H a n s o w i K i i n g o w i ) 

"Drogi Księże Kung, jest pan księdzem, zbliża się już do siedemdziesiątki, 
wstąpił do seminarium jako dziecko, zna wszystko i wszystkich w świecie kleru. 
Tak więc zapewne słyszał ksiądz niektóre zabawne historyjki krążące w tym 
środowisku, czasem właśnie ksiądz Kung jest ich bohaterem. Na przykład tę 
historyjkę o kardynałach zebranych na konklawe, którzy - nie znajdując wśród 
siebie nikogo wystarczająco "postępowego", kto by mógł poprowadzić łódź 
Piotrowa ku "słońcu przyszłości" - wysyłają do Tybingi emisariusza, by zapytać, 
czy ksiądz byłby skłonny zasiąść na papieskim tronie. A ksiądz odpowiada: "Ja 
papieżem?Ależ to prowokacja watykańska! Gdybym został papieżem, nie byłbym 
już nieomylny, ale jako awangardowy teolog jestem i zamierzam pozostać 
nieomylny!" 

Zabawna anegdota i - chyba ksiądz przyzna - jest trochę w niej prawdy. 
Czytając księdza teksty - już od co najmniej piętnastu lat, teksty zawsze takie 
same, ale z coraz większym wskaźnikiem agresywności, która niekiedy staje się 
obelgą - odnosi się naprawdę wrażenie, że ksiądz przypisuje sobie tę charyzmę 
nieomylności, odmawiając jej temu i tym, którym Chrystus zagwarantował pomoc 
Ducha Świętego. 

Teraz ksiądz wraz ze swoimi "Dziesięcioma tezami na temat przyszłości 
papiestwa" posunął się tak daleko - trzeba to przyznać ze smutkiem - że pragnie 
szybkiej interwencji śmierci, która zabierając Jana Pawła II uwolniłaby łódź 
Kościoła o d "kapi tana" m a j ą c e g o j a k o b y s p o w o d o w a ć j e j z a t o n i ę c i e . 
Dziennikarzowi "Corriere Della Sera" pytającego księdza, czy pragnie dymisji 
papieża, odpowiada ksiądz stanowczo, że nie. Wyjaśnia przy tym, że nawet 
zdymisjonowany, ale żywy "ten papież - cytuję dosłownie - uczyniłby wszystko 
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by wskazać następcę w duchu wojty l izmu i Opus Dei. Należy d latego 
zagwarantować, by kardynałowie mogli wybrać następcę bez manipulacji, 
kierowani jedynie przez Ducha Świętego". 

Karol Wojtyła, jeszcze żyjący, byłby więc "manipulatorem", nieprzebytą 
przeszkodą w działaniu Parakleta; niech więc jak najprędzej umrze. Raus! 
Oczywiście ja i wszyscy ci, którzy niezależnie od swej wiary czy niewiary, nie są 
zaś lep ien i przez furor t h e o l o g o r u m , mamy n a d z i e j ę , że było to ty lko 
przejęzyczenie, że ksiądz nie chciał tego powiedzieć ani posunąć się tak daleko. 

Mam taką nadzieję jako człowiek i jako brat w wierze. Mimo bowiem 
wszystkich obelg, jakimi mnie ksiądz obrzucił na łamach prasy międzynarodowej 
(najpierw z powodu książki-wywiadu z kardynałem Ratzingerem, potem z okazji 
ukazania się po niemiecku innych moich tekstów), mimo obraźliwych słów pod 
moim adresem, zdarzyło mi się parę razy napisać, że wbrew temu wszystkiemu 
żywię do księdza sympatię. W etymologicznym sensie tego słowa: "czuć razem". 

Kiing nie ryzykuje istotnie, że zostanie "zwymiotowany", dlatego że jest 
"letni", "ani gorący, ani zimny", że zacytuję słowa trzeciego rozdziału Apokalipsy. 
Można - a nawet sądzę, że trzeba - sprzeciwić się samobójczej terapii, którą 
ksiądz proponuje katolicyzmowi w szczególności, a chrześcijaństwu w ogóle. 

Jestem przekonany, że gdyby łódź Piotrowa popłynęła zalecanym przez 
księdza kursem, rozbiłaby się na rafach lub by opustoszała, gdyż opuściliby ją 
ostatni pasażerowie. A j e d n a k mimo coraz bardzie j n i e p r z y j e m n e g o i 
nietolerancyjnego tonu, jaki ksiądz przybiera, nigdy nie odmawiałem księdzu 
działania w dobrej wierze i uczciwych intencji; w księdzu jest pasja a nie "letniość". 
W księdza inwektywach jest błędna diagnoza, ale jest też troska o wiarę w 
dzisiejszym świecie (tak przynajmniej wydaje się mnie i wielu ludziom 
znieważonym przez księdza, że często ten, kto mówi o "dialogu", uważa, że jego 
samego dialog nie obowiązuje). 

I tu właśnie, księże Kung, tkwi jak mi się zdaje, sedno sprawy: czy ksiądz 
jest tak całkiem pewny, że ten świat jest zamieszkany przez ludzi, którzy od 
Kościoła oczekują tego, co ksiądz? Ten, kto do księdza pisze (proszę pozwolić 
mi na ten osobisty akcent w liście, który ma być osobisty), przychodzi z daleka, 
uformował się - lub zdeformował - nie w zamkniętych środowiskach kleru, lecz w 
kulturze oświeceniowej, która tak księdza fascynuje, z trudem powstrzymuje 
ironiczną reakcję, gdy czyta księdza "Tezy" prezentowane jako nowe, choć były 
już sto razy powtarzane. 

Czy nigdy nie naszła księdza profesora wątpliwość, czy jest celowe 
poszukiwanie za wszelką cenę - nawet ryzykując zdeformowanie Kościoła -
miejsca dla niego w kategoriach "nowoczesności", które są księdza obsesją, ale 
które, jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, sąjuż anachroniczne? Jest 
ksiądz apologetą: mówię to z solidarności, choć to słowo należy według księdza 
do kategorii "politycznie niepoprawnych", co księdza przeraża. Ale temu, kto 
naprawdę wie, jak toczy się świat, ta księdza apologetyka wydaje się dostosowana 
do przeszłości, w której ksiądz się zatrzymał, do owych sześćdziesiątych lat 
soborowych, które zbudowały księdza sławę i które oznaczały szczyt, a zarazem 
schyłek nowoczesności. 
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Weszliśmy na ziemię nieznaną, którą z braku lepszego określenia 
nazywamy "ponowoczesną". Dzisiejszy człowiek - właśnie ten, do którego ksiądz 
stara się dotrzeć - jest zmęczony i umiera od tego, co ksiądz chce mu 
zaproponować, a mianowicie: desakralizację, demitologizację, zeświecczenie, 
racjonalizację, oświeceniowość, socjalność, demokratyzm. Ten człowiek szuka 
po omacku - księdza pewnie to oburza, ale proszę nie mieć pretensji do kogoś, 
kto tylko opisuje - Sacrum, Symbolu, Tajemnicy, Tradycji, Dyscypliny, Religii, 
Autorytetu, Cudu, Mistyki, Śpiewu Gregoriańskiego, Aniołów, Jasnowidzów... 

Ów mityczny dzisiejszy człowiek, o którym ksiądz opowiada bajki (i który, 
jeśli w ogóle istniał, należy do nowoczesności, która już umarła), unika debat -
zwłaszcza gdy prowadzają "oświeceni" teologowie - i przybiega tam, gdzie mówi 
się o cudownych zjawiskach: nie chce czytać zawiłych dokumentów z posiedzeń 
niezliczonych komisji i grup roboczych złożonych z duchownych i chciwie słucha, 
gdy mu się mówi o Całunie, Lourdes, Fatimie czy Medżugorje, o cudach, dobrych 
i złych aniołach, łącznie z diabłami; opuszcza uszczuplone parafie przekształcone 
w "demokratyczne" komitety i rady urządzające wybory i mające struktury 
organizacyjne; puka do drzwi charyzmatyków, różnych guru, sekt i kaplic, by 
odnaleźć "sacrum" i "religię", a nie socjologię czy ideologię. Być może szanuje -
ale pozostawia ich własnym sprawom - księży i zakonnice przebranych za 
"zwykłych ludzi", których ma po dziurki w nosie, i gorączkowo szuka mężczyzn i 
kobiet, którzy byliby "inni", byliby "ludźmi Boga". Idą na przykład do ojca Pio, 
który nic nie wiedział o "planach duszpasterskich" ani o "nowym, kerygmatycznym 
podejściu" i który z wykładów profesora Kunga niewiele by zrozumiał, albo zgoła 
nic, ale który właśnie dlatego przyciągnął więcej dusz niż wszystkie razem wzięte 
fakultety teologiczne w ich przeszłej i przyszłej historii. 

Uczestniczyłem kiedyś w szumnej konferencji prasowej urządzonej przez 
wydawców księdza dla zaprezentowania kolejnej książki księdza, w której ze 
zwykłązajadłościążądał ksiądz od Kościoła katolickiego tego, czego i teraz żąda 
w swoich Tezach. Żonaci księża, kapłaństwo kobiet, wolność dla antykoncepcji, 
cześć dla homoseksualistów, dozwolona aborcja, proboszczowie, biskupi i papieże 
wybierani przez wszystkich, schizmatycy i heretycy stawiani za wzór: ateiści, 
agnostycy, poganie przyjmowani nie tylko jako bracia w człowieczeństwie, ale 
jako nauczyciele życia i myślenia, od których można się wszystkiego nauczyć... 
Krótko mówiąc zwyczajny różaniec "teologicznej poprawności", przykazania 
nowego prawomyślnego człowieka, "odważne reformy" przeciętnego zachodniego 
konformisty. 

Przepraszam, ale z trudem powstrzymywałem ziewanie. Obok mnie 
uważnie słuchał księdza profesora protestancki pastor, który na koniec zabrał 
głos: "To bardzo piękne i budujące, profesorze Kung. Ma ksiądz rację, te reformy 
również katolicyzm powinien przeprowadzić. Ale proszę mi powiedzieć, jak to się 
dzieje, że my, protestanci, już dawno temu zrobiliśmy to, czego się ksiądz domaga, 
a mimo to nasze kościoły są o wiele bardziej puste niż wasze?". 

Ksiądz nie odpowiedział na to pytanie, które ściągało na ziemię teorie 
"pastoralne" dobre na wykładach uniwersyteckich i ukazało brutalną konkretność 
faktów, które niegrzecznie nie chcą nigdy zmieścić się w naszych schematach. 
Widzę jednak z tekstu zamieszczonego w "Corriere", że ksiądz nieustraszenie 
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dalej mówi swoje: niewybaczalnym grzechem obecnego papieża byłoby więc 
przede wszystkim "niewłączenie do Kościoła katolickiego postulatów reformacji i 
nowoczesności". 

O "nowoczesności" już wspomnieliśmy. Co się zaś tyczy reformacji, to 
czy jest możliwe, że ksiądz kursujący między Niemcami i Szwajcarią, znający 
Europę północną, która (nie bez przemocy na początku) przyjęła naukę Lutra, 
Kalwina i Zwinglego, nie zauważył prawdziwego stanu tych Kościołów, które kiedyś 
przecież były tak żywe? Czy jest możliwe, że w czasie swych podróży po świecie 
ksiądz nie zauważył, że jedynym protestantyzmem, który zdaje się mieć 
przyszłość, jest protestantyzm "oszalały", agresywny, nie tolerujący ekumenizmu, 
składający się z ogromnej masy sekt i kapliczek? 

Czy można dzisiaj proponować Kościołowi rzymskiemu - tak jakby to były 
nowości taumaturgiczne - reformę, która nie przypadkiem nazywa się reformacją 
przeprowadzoną niemal pięć wieków temu, i której rezultaty widzi każdy, kto nie 
patrzy przez okulary abstrakcji? Podam tylko jeden przykład: w tym roku przeszło 
11 tys. anglikanów w Wielkiej Brytanii poprosiło o przyjęcie do Kościoła 
katolickiego. Za kilka dni arcybiskup Londynu wyświęci na księży katolickich 
kilkudziesięciu pastorów anglikańskich. Są to bracia (i siostry), którzy zdecydowali 
się na ten krok z powodu decyzji hierarchii anglikańskiej wyświęcania kobiet. Ta 
decyzja nie skłoniła jeszcze żadnego katolika (ani katoliczki!) do przejścia na 
anglikanizm, lecz spowodowała znaczny exodus anglikanów ku katolicyzmowi. 
Czy fakty, profesorze Kiing, nie stanowią - przynajmniej w tej kwestii-zaprzeczenia 
pańskich teorii? 

Co powie ksiądz na przykład o Holandii, która przed Soborem była chyba 
krajem o najbardziej żarliwym życiu katolickim i która zaraz po Soborze stała się 
Mekką progresizmu, gdzie przeprowadzono reformy, o które ksiądz zabiega, 
otaczając pogardą "archaiczną teologię rzymską"? Ten kraj wkrótce stał się 
pustynią, gdzie kościoły obraca ją się w ruinę, bądź są z a m i e n i a n e na 
supermarkety, pornoshopy i hamburgerownie. Czy nikt księdzu nie powiedział, 
profesorze Kung, że jeśli najbardziej katolicki kontynent, Ameryka Łacińska, 
przechodzi szybko i masowo na stronę owych "oszalałych sekt", o których 
mówiłem, i wraca do kultów afroamerykańskich, to właśnie dlatego, że szuka w 
nich tego, czego już mu nie daje kler katolicki (często uformowany na niemieckich 
fakultetach) i mówi, że "wybrał ubogich" podczas gdy ubodzy nie wybrali jego? 

Być może ksiądz przeciwstawi moim faktom inne fakty. Ocenię je uważnie: 
jedyną "charyzmą", jaką sobie przypisuję, jest omylność. Sądzę jednak, że się 
nie mylę, przypominając, że tym, co dzieli księdza od ludzi przez księdza 
obrażanych, jest w gruncie rzeczy koncepcja Kościoła. Nie jest on klubem, którego 
członkowie mogą sobie zmienić statut, by dostosować go do wymogów czasu, 
nie jest on kółkiem czytelników starej Księgi, gdzie każdy broni swojej interpretacji; 
nie jest on też zgromadzeniem, w którym zdanie każdego jest warte tyle samo co 
zdanie kogolowiek innego. Ów papież, któremu ksiądz (mam nadzieję, że to było 
przejęzyczenie) zdaje się życzyć śmierc i , nie jest panem, lecz s ł u g ą i 
administratorem Pisma oraz Tradycji, które nie należą do niego ani do żadnego 
innego człowieka. Tutaj się zatrzymam: czułbym się trochę śmiesznie, gdybym 
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posunął się dalej niż tylko zasygnalizowanie problemu, który ksiądz zna o wiele 
lepiej ode mnie; mam na myśli nie tylko eklezjologię katolicką, lecz także 
porównawczą. 

I właśnie dlatego, że ksiądz zna jątak dobrze, pozwalam sobie powiedzieć, 
że widzę wszystkie ograniczenia Kościoła (instytucjonalnego, ludzi Kościoła, widzę 
wszystkie ułomności (które są także moimi ograniczeniami i ułomnościami, gdyż 
jak każdy ochrzczony - ja też jestem Kościołem) i zgadzam się ze starym 
określeniem Ecclesia semper reformanda; jest to tak dalekie od triumfalizmu, że 
może być podejrzane dla wielu, którzy podejrzewają nawet księdza. 

A jednak, być może dlatego, że nie urodziłem się w tym starym Kościele, 
znalazłem w nim - doświadczając w nim konkretów życia - miejsce dla 
człowieczeństwa, wolności, mądrości, nadziei, których na próżno szukałem gdzie 
indziej. Również, i przede wszystkim, w tej "nowoczesności", która jest księdza 
obsesją którą ksiądz chciałby narzucić i z której ludzie szukają po omacku wyjścia, 
aby się nie udusić. 

Proszę mi wybaczyć, profesorze Kung, ale te "nowe paradygmaty", o 
których czytałem w tylu księdza książkach, chętnie księdzu zostawię. Jeśli nawet 
się mylę, to wolę się mylić nie w księdza towarzystwie, ale wraz z tymi, dla których 
ów "polski papież", jak go ksiądz nazywa, nie jest ciężarem, lecz darem, nie 
panem, przeciwko któremu należy się buntować, lecz ojcem; nie prezesem klubu, 
lecz następcą Piotra kierującym Kościołem, który z racji wiary jest nie tylko i nie 
przede wszystkim "Watykanem", lecz Ciałem Chrystusa. 

Dworski dziennikarz? Dyletant i samouk w dziedzinie teologii? Laik wśród 
kleru, "który wie"? Być może, że i tym razem ksiądz mnie takim obwoła w swoich 
tekstach. W każdym razie brat, który, choć uczulony na wszelką retorykę, 
stwierdza, że lubi księdza Kunga, i że malgre tout czuje się solidarny z tą księdza 
gwałtowną pasją misjonarską i apologetyczną w świecie, który nie znosi takich 
jak my, podejrzewanych, że "traktują zbyt serio sprawę Ewangelii." 

Vittorio Messori 

"Corriere delia Sera" 30.10.1996. 
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Motto: 
Nowy rodzaj paliwa, który wydajnie pomógłby w l i k w i d a c j i kryzysu 

energetycznego, ujawnił jeden z biskupów luterańskich na początku września w 
wywiadzie telewizyjnym programu I. Miałyby nim być... zwłoki, które gorejąc w ogniu 
krematoriów na licznych cmentarzach "wydzielają znaczną ilość ciepła, mogącego zostać 
bardziej pożytecznie wykorzystanym, niż tylko ulecieć przez komin". Na początek ten 
osobliwy duchowny proponuje, by ciepłem z krematoriów... ogrzewać kościoły. "Jest to 
- stwierdził z prostotą - najbardziej naturalny w przyrodzie cykl". 

A ponieważ od dłuższego czasu prowadzi się w Szwecji uporczywą kampanię 
na rzecz eutanazji pod hasłem "O prawo do godnej śmierci" (nieuleczalnie chorych 
mieliby uśmiercać rzecz jasna lekarze, "ale tylko na prośbę samych zainteresowanych 
lub za zgodą ich rodzin") nawet najbardziej prymitywnemu politykowi musi się nasunąć 
myśl, że pomysł ten jest godzien bliższego rozpatrzenia. Kto wie, czy nie wykorzysta 
się także i włosów ludzkich na materace. 

Jerzy Kleban "Zapiskiszwedzkie", "Stańczyk" 1/1996 
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Każdego roku w Święto Dumy Gejowskiej, a odbywa się 
to tradycyjnie w niedzielę, jest wielka parada homoseksualistów 
zakończona mszą w katedrze. Mszę celebrują pastorzy-geje i 
pastorki-lesbijki, a uczestniczą w niej sami homoseksualiści. 
Jest to jedyny dzień w roku, kiedy katedra jest pełna. 

CHRZEŚCIJANIN NIE MUSI WIERZYĆ W BOGA 
r o z m o w a z G u n i l l ą L indien, p a s t o r k ą K o ś c i o ł a l u t e r a ń s k i e g o 

- Szwecja uważana jest za kraj niemal zupełnie zsekularyzowany. Czy Pani 
proboszcz zgadza się z tą opinią? 

- W różnych częściach Szwecji inaczej wyglądają problemy z religią. W obrębie 
mojej parafii żyją muzułmanie, prawosławni, katolicy. Jest tu dużo imigrantów. 
Nie są to ludzie całkiem zsekularyzowani. Pracowałam wcześniej w parafii w 
Sztokholmie. Tam codziennie przychodziło kilka osób i zapalało świeczkę w 
kościele. Może liczba chodzących na msze jest coraz mniejsza, ale liczba osób 
mających silną wiarę zwiększa się. 

- Co uważa Pani proboszcz za najważniejszy problem dla Kościoła 
szwedzkiego? 

- Trzeba tu powiedzieć o problemie h o m o s e k s u a l i z m u . Jeśl i chodz i o 
homoseksualistów w Kościele i społeczeństwie, to podejście jest różne. W 
Kościele oficjalne stanowisko jest następujące: trzeba zaakceptować ludzi tej 
samej płci żyjących ze sobą. Ale oficjalnie nie chce się im pobłogosławić. Oficjalnie 
jednak uważa się, iż to, że żyją razem jest w porządku. Ja nie patrzę na to w ten 
sposób. Uważam, że jeśli się coś uzna, to trzeba to pobłogosławić. Jeśli się 
mówi, że coś jest OK., to trzeba pokazać, że jest OK. Jeśli się mówi, że nie ma 
się nic przeciw temu, że dwóch mężczyzn żyje razem, i że się kochają, to trzeba 
to pobłogosławić. Ale biskupi w Kościele szwedzkim powiedzieli, że nie powinno 
się błogosławić związków osób tej samej płci. Biskupi uważają, że pary, które 
zawarły małżeństwo, mają prawo, aby się za nie modlono. Zalecono pastorom 
zapraszanie par homoseksualnych na modlitwę po tym, jak zawarły one związek 
partnerski. Wciąż jednak nie wolno udzielać im błogosławieństwa. 

- Pani proboszcz mówi tu o osobach świeckich. Jak wygląda jednak sytuacja 
pastorów i pastorek - homoseksualistów i lesbijek? 

- Szwedzki Kościół jest podzielony na względnie autonomiczne diecezje. Od 
biskupa zależy decyzja, kto zostanie pastorem. Większość biskupów jeszcze nie 
akceptuje pastorów i pastorek, którzy otwarcie żyją w związkach lesbijskich i 
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homoseksualnych. W pięciu diecezjach jest to jednak już możliwe. Niestety, nie 
jest to możliwe na prowincji. W ogóle mają tam też trudniej homoseksualiści, 
osoby prywatne. Jeśli pytanie brzmi - czy pastorzy i pastorki mogążyć z osobami 
tej samej płci? - to muszę powiedzieć, że to nie jest to wcale sytuacja, o której 
można mówić jak o przyszłości. Pastorzy tej samej płci i pastorki tej samej płci 
już tworzą pary. Biskupi w wydanym w zeszłym roku oświadczeniu napisali, że 
nie jest to problem przyszłości, ale coś z czym już dziś musimy się zmagać. To 
nie sprawa tego, czy takie stosunki są publicznie widoczne - niezależnie zresztą 
czy chodzi o księży homoseksualistów czy heteroseksualistów. Ich aktywność 
seksualna nie ma nic wspólnego z ich roląjako księży. 

- Czyli uważa Pani, że pastor i pastorka mogą być aktywnymi homoseksualistami? 

- Sądzę, że jeśli niektórzy biskupi mówią w swoich diecezjach, że pewne osoby 
mogą być pastorami, a inne, że nie mogą, to wytwarzają się w ten sposób dwie 
klasy duchownych. Osobiście uważam, że to niesprawiedliwe. Nie sądzę, aby 
istniały różne klasy ludzi - przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Jeśli jest się 
homoseksualistą albo lesbijką, to trzeba nauczyć się z tym żyć. Jeśli nie umie się 
tego zmienić, trzeba to zaakceptować. Mogę wam coś opowiedzieć. Każdego 
roku w Święto Dumy Gejowskiej, a odbywa się to tradycyjnie w niedzielę, jest 
wielka parada homoseksualistów zakończona mszą w katedrze. Mszę celebrują 
pastorzy-geje i pastorki-lesbijki, a uczestnicząw niej sami homoseksualiści. Jest 
to jedyny dzień w roku, kiedy katedra jest pełna. 

- Niektórzy duchowni twierdzą jednak, że homoseksualizm jest potępiony 
w Biblii. 

- Jeśli ma się szczególny sposób patrzenia na Biblię, to może wydawać się, że 
homoseksualizm jest czymś złym. Ale jeśli ma się taki sposób patrzenia, to trzeba 
być konsekwentnym i trzeba się kierować Biblią też w innych kwestiach życiowych. 
Nie uważam, że to dobry argument, ponieważ my dziś mamy większą wiedzę o 
tym, jak ludzie funkcjonują. Wiemy, że kochanie ludzi tej samej płci nie jest 
związane z seksem, ale z miłością. Biblia mówi jedynie o tym, że żadna miłość 
nie powinna być czysto seksualna. Nieważne, czy to dotyczy osób tej samej płci, 
czy różnej. Biblia w ogóle nie zajmuje się tym, co my dzisiaj nazywamy sprawą 
homoseksualizmu. To, co my nazywamy homoseksualizmem, to nowe słowo. 
Wynaleziono je około 1850 roku - w tym samym czasie co heteroseksualizm. 

- A jaki jest stosunek Pani proboszcz do kwestii aborcji? 

- Sprawa aborcji nie jest istotnym tematem w Szwecj i , bo już dawno ją 
zalegalizowano. Większość Szwedów uważa, że powinni mieć prawo do aborcji. 
Jeśli chodzi o mnie, to właściwie nie wiem, co myślę. Jeśli komuś zadaje się 
publicznie takie pytanie, to powinien mieć przygotowaną odpowiedź. Ale ja po 
prostu na pytanie o aborcję takiej odpowiedzi nie mam. Rozumiem, że czasem 
życie kobiety będzie nieznośne, jeśliby miała urodzić dziecko, którego nie chce. 
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Może zaszła w ciążę dlatego, że ktoś ją wykorzystał? Nie wiem. Ocena tego nie 
zależy ode mnie: czy to jest dobre czy złe. Moim zadaniem jest akceptowanie 
zarówno kobiety jak mężczyzny, jeśli są w potrzebie. 

- Czy homoseksualiści mają prawo do adopcji dzieci? 

- Homoseksualiści powinni mieć naturalnie prawo do adopcji dzieci. Jest wiele 
dzieci żyjących dziś w złych warunkach - trzeba im dać dom. Dlatego trzeba 
przyznać prawo do adopcji dwom matkom czy dwóm ojcom, aby dziecko miało 
dobre życie. 

- Czy to nie zaszkodzi pozycji rodziny? 

- Jeśli ktoś uważa, że danie parom homoseksualnym więcej praw zagrozi pozycji 
par heteroseksualnych, to znaczy że nie rozumie problemu. Jeśli da się prawa 
homoseksualistom, to znaczy, że daje się im prawo życia w trwałych związkach, 
a to jest też pozytywne dla heteroseksualnych. Bo przecież nie ma takiego 
problemu, że heteroseksualiści stają się wciąż homoseksualistami. Prawo 
małżeństw homoseksualnych nikomu nie grozi, to jest po prostu dobre. 

- W Szwecji często można spotkać osoby, uważające się za chrześcijan 
niewierzących w Boga. Co Pani proboszcz sądzi na ten temat? 

- Kiedykolwiek przychodzi powiedzieć cokolwiek o życiu innego człowieka, jest 
to bardzo trudne. Życie jest tak skomplikowane, że właściwie nic nie można 
powiedzieć. Jeśli ktoś nazywa się chrześcijaninem, ale nie wierzy w Boga 
osobowego, to jest w zasadzie chrześcijaninem. Bo chrześcijaństwo jest częścią 
tradycji zachodniej kultury. Są zsekularyzowani Żydzi i muzułmanie, którzy nie 
wierzą w Boga i pozostają sobą. Być może to nasza sytuacja, może to sytuacja, 
która utrzymywała się przez długi czas, ale nie chcieliśmy jej dostrzec. W Szwecji, 
Norwegii, Danii, dzisiaj może w Holandii, chrześcijaństwo jest systemem 
kulturowym. Być może religijna strona chrześcijaństwa - jak na przykład wiara w 
Boga - zamiera. Ale za to zwiększa się adopcja t radycj i z a c h o d n i e g o 
chrześcijaństwa. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Sprawa homoseksualizmu jest decydująca dla przyszłości 
Kościoła. Opinie są podzielone. Liberałowie i konserwatyści 
różnią się w tej sprawie. Może to doprowadzić do podziału w 
Kościele. 

NIE MÓWIMY O SPRAWACH OSTATECZNYCH 
r o z m o w a z C a r l e m E r i k i e m S a h l b e r g i e m , t e o l o g i e m i p a s t o r e m 
K o ś c i o ł a l u t e r a ń s k i e g o 

- Ile osób należy do państwowego Kościoła luterańskiego Szwecji? 

- Do szwedzkiego Kościoła luterańskiego należy 88 procent Szwedów. Około 
60-70 procent korzysta z usług Kościoła w takich celach, jak np. chrzest czy 
ślub. Około 40-50 procent wierzy w jakąś siłę wyższą, 8 procent wyznaje 
chrześc i jaństwo, 2-3 procent Szwedów dość regularn ie uczęszcza na 
nabożeństwa. Większość Szwedów przynależność do Kościoła traktuje jako 
zabezpieczenie w trudnych sytuacjach. Jest ważna dla nich kwestia tradycji, 
znaczenie historii. 

- Jeszcze 40 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Co stało się w 
tym czasie? 

- W 1 9 4 7 roku jeszcze 83 procent Szwedów wierzyło w Boga, dziś 40- 50 procent 
mówi o jakiejś istocie wyższej. Jednym z powodów tej zmiany był materializm: w 
latach 50., 60., 70. bardzo szybko staliśmy się bardzo bogatym krajem. 

- Sądzi Ksiądz, że to jedyny powód zmian? 

- Myślę, że byliśmy zbyt liberalni w stosunku do tendencji panujących w 
społeczeństwie nowoczesnym. Osobiście pracuję wśród narkomanów, nie chcę 
więc w żaden sposób, abyśmy byli izolowani. Ale my w ogóle zrezygnowaliśmy z 
duchowości chrześcijańskiej, ze spraw duchowych, z elementów nadnaturalnych. 
Wierzyl iśmy, że jeśl i z a a k c e p t u j e m y wszystk ie zmiany n o w o c z e s n e w 
społeczeństwie, to ludzie zostaną w Kościele. Tymczasem oni go masowo opuścili. 
Protestanckie Kościoły, które zachowały konserwatywne podejście, kościoły 
charyzmatyckie, rosną w siłę. Liczba wiernych tam wzrasta. U nas ciągle spada. 

- Co to dokładnie znaczy, że Kościół luterański był zbyt liberalny? 

- Po pierwsze - została pomniejszona pozycja Jezusa: nie uczymy już o Nim jako 
o Zbawicielu. Po drugie - nie uczymy o sprawach ostatecznych, o rzeczach 
wiecznych: ani o możliwości zbawienia wiecznego ani potępienia wiecznego. Po 
trzecie - nic nie mówimy o nadprzyrodzonym charakterze działań Jezusa. Po 
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czwarte - mówimy ogólnie o Duchu, a nie o Jezusie. Po piąte - mówimy o 
pacyfizmie i ochronie środowiska, a nie o kwestiach religijnych. Po szóste -
stal iśmy się l iberalni wobec obyczajów: aborcj i , rozwodów, współżyc ia 
pozamałżeńskiego. Po siódme - jesteśmy bardzo otwarci w stosunku do innych 
religii. Naszym głównym problemem jest jak prowadzić dialog z innymi religiami, 
a nie jak nauczać naszej. Nie uczymy już, że Jezus jest jedyną drogą, lecz że jest 
wiele równoważnych dróg. Pierwszym powodem tych przemian był nacisk ze 
strony polityków - szczególnie, sądzę, rządzącej partii socjaldemokratycznej. 
Staraliśmy się dostosować do jej wymagań, nie chcieliśmy konfrontacji. Drugi 
powód to sam Kościół. Może za tym się kryła dobra intencja - jeśli się pogodzimy 
ze zmianami, jeśli się otworzymy na problemy ludzi, to kościoły znowu będą pełne. 
Więc to były dwa powody: presja z zewnątrz i wewnętrzna sekularyzacja albo, 
lepiej powiedzieć, otwartość w docieraniu do ludzi. 

- Kościół luterański w S z w e c j i ogłosił of icjalnie, że każdy pastor 
sprzeciwiający się w y ś w i ę c a n i u kobiet może zostać z m u s z o n y do 
opuszczenia wspólnoty. 

- W 1958 roku przyjęto prawo o wyświęcaniu kobiet, w 1960 roku miały miejsce 
pierwsze święcenia 3 pastorek. Dziś mężczyzna pastor nie ma prawa wypowiadać 
się przeciw ordynacji kobiet. Około 20 - 30 proc. pastorów jest przeciw temu 
systemowi. Jest to otwarta rana w Kościele. Zawsze byłem za wyświęcaniem 
kobiet, ale myślę, że ta mniejszość wśród nas, która jest przeciw temu, jest źle 
traktowana. Wciąż się im grozi, chce się zmusić do opuszczenia Kościoła i 
założenia nowego. 

- Obecnie, zdaje się, najwięcej kontrowersji budzi w Kościele luterańskim 
sprawa akceptacji dla małżeństw homoseksualnych. 

- To prawda. Sprawa homoseksualizmu jest decydująca dla przyszłości Kościoła. 
Opinie są podzielone. Liberałowie i konserwatyści różnią się w tej sprawie. Może 
to doprowadzić do podziału w Kościele. Moja osobista opinia, jeśli chodzi o 
homoseksualizm, jest taka, że Bóg kocha wszystkich ludzi .Ale - to moja osobista 
opinia - w Biblii nie dopuszcza się małżeństw homoseksualistów. 

-A czego naucza Kościół luterański, jeśli chodzi o rozwody? 

- Kościół luterański zaakceptował zasadę rozwodów. Mamy pastorów zajmujących 
wysokie stanowiska kościelne, którzy są rozwodnikami. Jesteśmy przeciw 
procesowi wzrostu liczby rozwodów, ale nie wiemy jak temu przeciwdziałać. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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Dzięki Bogu, pozostały jeszcze strach i cierpienie. 
Paradoksalnie, to są elementy pozytywne. Gdyby nie strach i 
cierpienie, zostałaby absolutna rozpacz. 

RELIGIA POSTĘPU 
r o z m o w a z T a g e L i n d b o m e m , f i l o z o f e m , a u t o r e m w i e l u k s i ą ż e k 

-W swoich licznych artykułach tłumaczących obecny kryzys cywilizacyjny 
i kulturowy Szwecji odwoływał się Pan do przeszłości. Co uważa Pan za 
źródło dzisiejszych kłopotów? 

- Szwecja, jeśli chodzi o geografię, ma naturalnie ukształtowane granice. Szwedzi 
są narodem jednolitym etnicznie. Po reformacji również jednolitym religijnie. Jak 
każdy inny naród toczyliśmy wojny z sąsiadami, ale odbywało się to dawno i na 
stosunkowo niewielką skalę. Od dłuższego już czasu nie ma żadnych konfliktów, 
w które bylibyśmy zaangażowani. 

W średniowieczu w całej Europie wytworzyło się społeczeństwo stanowe. 
Możemy wyróżnić trzy stany: szlachtę, duchowieństwo i mieszczaństwo oraz 
chłopstwo (stan trzeci). W Szwecji mieliśmy do czynienia praktycznie z jednym 
liczącym się stanem: chłopstwem. Szwecja nigdy nie była krajem, który przyjął 
ustrój feudalny w takim stopniu jak to się stało w innych państwach europejskich. 
U nas chłopstwo było zawsze stanem stosunkowo niezależnym i silnym. 

W początkach. XIX wieku w całej Europie nastąpiła rewolucja agrarna. 
Wskutek reformy nastąpiła parcelizacja gruntów. Podział ziemi doprowadził do 
rozpadu wspólnoty wiejskiej. Oczywiście, parcelizacja nie była czymś typowo 
szwedzkim, ale u nas przeprowadzono ją wyjątkowo bezwzględnie. Jej skutkiem 
była alienacja i izolacja chłopów. Dawniej życie skupiało się w wiosce, w centrum 
której znajdował się zwykle kościół. Reforma agrarna doprowadziła do tego, że 
ludzie zaczęli mieszkać na własnych gruntach, z dala od dawnego centrum. 
Kontakty ludzkie stały się znacznie rozluźnione: ludzie mieszkali teraz z dala od 
siebie. Psychologicznie doprowadziło to do plagi alkoholizmu. Szwedzi stali się 
szczególnie podatni na naukę głoszoną przez nowe wspólnoty. Ich główną cechą 
stała się tęsknota za ciepłem i wspólnotą. Nic dziwnego, że kiedy na początku 
XIX wieku przybyli tu baptyści z USA, od razu zdobyli sobie wielu wyznawców. 
Baptyzm rozszerzał się niczym pożar na prerii. Baptyści oferowali ludziom 
sentymentalne poczucie wspólnotowości. Poza tym, co trzeba pamiętać, były to 
wspólnoty zorganizowane w sposób demokratyczny. To była pierwsza faza 
przemian ludnościowych w Szwecji. 

Kilkadziesiąt lat później, również z USA, przybył do nas purytański ruch 
abstynencki. Był on z ducha kalwiński. Wszędzie powstawały tzw. loże, czyli 
kluby abstynenckie. To było coś rzeczywiście niezwykłego. Setki tysięcy ludzi 
powiedziało nagle "nie" wobec alkoholu. Odmówil i picia wina czy wódki . 
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Samotność i izolacja sprawiły, że Szwedzi za wszelką cenę starali się podejmować 
działania wspólnotowe - temu miała służyć walka z alkoholizmem. Ruchy 
abstynenckie przyczyniły się do pogłębienia purytanizmu. Przy tym baptyści głosili 
wiarę w Boga, abstynenci przede wszystkim moralność. Stąd brało się tak silne 
podkreślanie wagi moralności indywidualnej, jednostkowej. 

Znowu 30 lat później nastąpiła trzecia fala przemian. Ruch robotniczy i 
socjaldemokratyczny. Wszystkie trzy ruchy - baptyści, abstynenci i socjaldemokraci 
- miały dwie wspólne cechy: antyhierarchiczność i demokrację oraz nacisk 
kładziony na moralność jednostkową. 

- Wciąż jednak trudno zrozumieć dlaczego opisywane przez Pana przemiany 
doprowadziły do rewolucji seksualnej. 

- Jeśli mówi się o rewolucji seksualnej w Szwecji, trzeba pamiętać o ogromnym 
wpływie teorii Zygmunta Freuda w naszym kraju. Dla sukcesów rewolucji 
seksualnej duże znaczenie miał szczególnie jeden element jego teorii: waga jaką 
Freud przypisywał buntowi przeciw ojcu. W rewolucji seksualnej widać też bunt 
przeciw hierarchii. Z jednej strony purytanizm podkreślał znaczenie rodziny. Mówiło 
się o cnocie wierności męża i żony, o posłuszeństwie dzieci. Może to, co powiem, 
będzie więc paradoksalne, ale uważam, że rewolucja seksualna stanowiła gałąź 
tego samego drzewa, na którym wyrósł purytanizm. W nowej generacji Szwedów 
nastąpiłjakby dialektyczny proces odrzucenia starych wartości purytańskich, całej 
kalwińskiej surowości. To trudne do wytłumaczenia, ale przy wszystkich różnych 
elementach rewolucja seksualna i purytanizm miały jedną cechę wspólną: oparcie 
się na indywiduum. W obu wypadkach naczelną instancją stał się sąd prywatny. 

- Pan m ó w i o dialektycznym procesie. To j e d n a k wciąż t r u d n e do 
zrozumienia, że w kraju bardzo purytańskim przebieg rewolucji seksualnej 
był tak gwałtowny, a stare zasady zostały zniszczone w takim stopniu. 

- Proces przemian obyczajowych przebiegał gwałtownie również w pozostałych 
krajach Europy, np. w Niemczech. W Szwecji istniał też bardzo silny opór przeciw 
przemianom, szczególnie widoczny w kręgach konserwatywnych. We wspólnotach 
religijnych, w tradycyjnym protestantyzmie też był silny opór. Ale fala sił 
wolnościowych nie mogła być powstrzymana. Wszędzie mówiło się o potrzebie 
wolności, o wolności indywidualnej. To była ta sama gałąź, z drzewa purytanizmu. 
Purytanie zostali pokonani własną bronią. Oni też głosili indywidualizm, twierdzili, 
że jedyną instancją jest sumienie prywatne, byli wrogami hierarchii, podkreślali 
znaczenie odpowiedzialności osobowej. Nowa generacja przejęła to wszystko, 
ty lko że n a d a ł a t e m u inne z n a c z e n i e . Mówi ła o p o t r z e b i e w o l n o ś c i , 
odpowiedzialności osobistej. Twierdzono tylko, że teraz ludzie stali się bardziej 
dojrzali. Mówiono: nie ma się co bać, wszystko będzie dobrze. W latach 50. i 60. 
wszędzie: w pedagogice, w teologii, zostały przyjęte idee rewolucji obyczajowej. 
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- A jak na te przemiany zareagowali rodzice? Dlaczego rodzina nie 
wytrzymała nacisku nowych prądów? 

- Matka i ojciec starali się zachować swój autorytet w rodzinie. Ale idea osobistej 
wolności i odpowiedzialności była tak silna, do tego stopnia rozpropagowana w 
partiach, w Kościele protestanckim, gdzie starano się otworzyć drzwi przed tym 
nowym radykalizmem, że nic jej się nie oparło. Zawsze używano tego samego 
argumentu: ależ jesteśmy ludźmi, którzy są odpowiedzialni! Czyż młodzi ludzie 
nie są dojrzali i odpowiedzialni za siebie - mówiono. Wszystko będzie dobrze. 
Oni wiedzą, co robią. Będzie dobrze, bo wśród młodych są nowe siły i oni 
odpowiadają za siebie. Tym podyktowana też była reforma szkolna. Trzeba było 
znieść dystans nauczyciela i uczniów. To niemożliwe, aby nauczyciel zasiadał 
na podwyższeniu, a uczniowie niczym owce przed pasterzem. Mówiono: dzieci 
to są wolne i samodzielne indywidua. Sami uczniowie mają prawa nie tylko stawiać 
pytania, ale i określać program pedagogiczny i decydować o treści podręczników. 
Poza tym wynaleziono jeszcze jedną broń: tych, którzy bronili starego systemu 
dyscypliny i autorytetu, zaczęto nazywać zacofanymi, reakcjonistami i głupcami. 
Wciąż następuje rozwój, idziemy wciąż naprzód - mówiono. Idea postępu pełni w 
Szwecji rolę religii. Wierzy się, że każde kolejne pokolenie jest lepsze, że nowi 
ludzie, którzy przychodzą na świat są bardziej odpowiedzialni. Strumień postępu 
miał płynąć coraz szybciej, niepowstrzymanie. 

- Czy mógłby Pan dokładniej opisać co wydarzyło się w Szwecji w latach 
50. i 60.? Co to znaczy rewolucja seksualna? 

- W mojej książce o modernizmie napisałem, że mamy tu do czynienia z rozpadem 
wszelkich norm, zasad, pojęć moralnych i zobowiązań. To katastrofa. 50 lat temu 
wszyscy byli pełni nadziei: reforma szkolna, rewolucja seksualna itd. Dzisiaj mówi 
się coraz częściej, że zmierzamy ku katastrofie. Radykalizm rewolucji seksualnej 
doprowadził do sytuacji, w której zupełnie zanikła wartość czystości. Młode kobiety 
utraciły instynkt ostrożności w stosunku do mężczyzn. Dawniej wierzono, że 
rozwód jest czymś złym. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę razem, nawet gdy ich 
wygnał z raju, nie rozdzielił ich. Ale dziś nastąpił rozpad norm, zobowiązań, 
instynktów. Dotyczy to też stosunku do dzieci i starszych ludzi. Liczy się tylko 
teraźniejszość, to co teraz, dzisiaj. To okropne "teraz", żyjemy tylko teraz. Musimy 
się nacieszyć seksem, życiem, tym momentem. Jeśli mi więc nie odpowiada mój 
mąż albo żona, mówi się, to sobie idę i już. Fala rozwodów przyszła bardzo szybko. 
Statystyka wzrosła błyskawicznie. Dzieci - tak, oczywiście, kochamy je, jakby 
mogło być inaczej, troszczymy się o nie, ale pod warunkiem, że nam to nie sprawia 
kłopotów i daje przyjemność. Dlatego rodziny się rozpadają. Hedonizm, 
samozniszczenie, brak odpowiedzialności w rodzinach. Liczy się chwilowa 
rozkosz. Stare zobowiązania, dzieje poprzednich epok i pokoleń, to całe 
dziedzictwo przestało się liczyć. 

- W wielu krajach mówi się jednak o modelu szwedzkim jak o wzorze. 
Szczególnie podkreśla się znaczenie emancypacji kobiet. 
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- W radiu i telewizji codziennie słychać o potrzebie dalszej emancypacji. Dzień 
po dniu wciąż te same postulaty. Ale razem z nowymi roszczeniami słychać też 
wyraźnie zwątpienie. Dlaczego nie idziemy dalej? Dlaczego nie zwyciężamy? 
Dlaczego nie jesteśmy dość zadowolone? Im więcej żądają feministki, im więcej 
zyskują korzystnych dla siebie rozstrzygnięć prawnych, tym większe jest ich 
zwątpienie. Człowiek ma wciąż przekraczać granice. One szukają tylko, jaką 
jeszcze granicę można by przekroczyć. Ale takie przekraczanie w nieskończoność 
nie istnieje. I co zrobią wtedy, gdy już nic nie będzie do przekraczania? Zresztą 
one już są w tym punkcie. Stąd ich zwątpienie. One nie rozumieją, co niszczą -
własną kobiecość. 

- A jak na te przemiany reagują inne instytucje, które zwykle mają na celu 
konserwację wartości, takie jak np. Kościół luterański? 

- Moderniści, ci niszczyciele wszystkich wartości, mają nowy argument: tolerancję. 
Tolerancja jest w Szwecji słowem magicznym. Trzeba być tolerancyjnym, trzeba 
być otwartym. To nieludzkie, mówi się, aby potępiać perwersję. To samo mówi 
się w Kościele luterańskim. Kościół szwedzki kompletnie skapitulował. Pastorzy 
i biskupi boją się, że jeśliby się sprzeciwili sposobowi życia społeczeństwa, uzna 
się ich za reakcjonistów, wrogów ludu, osoby nietolerancyjne. A to prowadzi do 
akceptacji wszystkich perwersji seksualnych, nienormalności i zboczeń. 

- Trudno w to uwierzyć... 

- Przed kilku laty w jednym z miasteczek urządzono wystawę pewnego artysty 
malarza, który określał się jako ateista. Między innymi pokazał obraz, na którym 
zbezcześcił Dziewicę Maryję. W miasteczku tym znalazło się jeszcze kilku 
chrześcijan. Poszli do biskupa i poprosili go o interwencję. Ale biskup powiedział: 
"Nie. W imię godności człowieka i w imię tolerancji nie sprzeciwię się". Szwedzki 
Kościół protestancki jest kompletnie rozbity. To zupełne zero: duchowe, moralne 
i teologiczne. Nie mają nic do powiedzenia. Ich cała duma polega na tym, że 
niczego nie nauczają. Liczy się tylko tolerancja i miłość do człowieka. I to ma 
wystarczyć. Ze strony Kościoła luterańskiego nie można tu oczekiwać nic dobrego. 
To samo dotyczy, niestety, baptystów czy metodystów - niegdyś te wspólnoty 
religijne były silne. Dziś zupełnie się rozpadły. 

- To, co Pan mówi, jest bardzo pesymistyczne. 

- Wielu mówi: tak dalej nie można. Ale ludzie się wciąż okłamują. Ludzie uciekają 
przed rzeczywistością w pozory, w aktywizm. Moderniści mają dwie metody: 
ogłuszanie się i podniecanie; ogłuszanie i podniecanie. Stąd rozwinął się cały 
wielki przemysł, który ma dostarczać przyjemności i pozwalać na samookłamywanie. 
Praca, seksualność, rozkosze. To ma być jak narkotyk. Sądzę, że wcześniej czy 
później, w tej sytuacji, kiedy wszystkie normy zostały pogwałcone, może się 
narodzić jakiś niebezpieczny, represywny reżim, terroryści, państwo policyjne. 
W kraju bez zasad to możliwe. To jest, niestety, prawdopodobna, moim zdaniem, 
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perspektywa. Jeśli wszystkie pojęcia odnoszące się do przyzwoitości, takie jak 
co jest słuszne, a co niesłuszne, co jest perwersją, a co normą, co moje, a co 
twoje, co jest zasadą, a co odstępstwem od niej - jeśli wszystko płynie, to nic nie 
można zrobić. Co może się stać w przyszłości, kiedy u władzy będą ludzie bez 
pojęć moralnych?.. . Czuję się więc bezsi lny. To, co p o w i e m , z a b r z m i 
nieprawdopodobnie: kiedy ludzie czują strach, przypominają sobie o wartościach 
i normach. Dzięki Bogu, pozostały jeszcze strach i cierpienie. Paradoksalnie, to 
są elementy pozytywne. Gdyby nie strach i cierpienie, zostałaby absolutna 
rozpacz. 

- Pan był kiedyś działaczem socjaldemokratycznym. Co się stało, że tak 
radykalnie zmienił Pan swoje poglądy? 

- To prawda, kiedy jeszcze byłem młody, byłem socjalistą. Ale wtedy mieliśmy 
cel. Przed tygodniem rozmawiałem z redaktorem naczelnym gazety młodych 
socjaldemokratów, robił ze mną wywiad. Mówiłem mu, co myślę o obecnej sytuacji. 
Zapytałem go, co on na to. A on mówi: "Nic. Jesteśmy puści. Nie mamy żadnej 
idei"... Jak to się stało, że przestałem być socjalistą? Nie stało się to tak od razu. 
Po pierwsze - trzeba powiedzieć, że ruch socjaldemokratyczny już dawno się 
skończył. Przekształcił się w aparat biurokratyczny. Nie chciałem być członkiem 
aparatu. Po drugie - młody redaktor pisma socjaldemokratycznego powiedział 
mi: "jesteśmy puści". Ale to było prawdziwe już wtedy, w latach 50. Wciąż się 
mówiło, że człowiek będzie coraz lepszy, coraz bardziej szlachetny, że będzie 
miał coraz więcej pięknych rzeczy do powiedzenia. A ja wtedy dostrzegłem, że 
cały ten dumny ruch socjaldemokratyczny ma tylko jeden cel - zaspokojenie 
w e g e t a t y w n e . Chodzi o w iększe n a s y c e n i e . O z a s p o k o j e n i e p o ż ą d a ń 
wegetatywnych. To był po prostu ruch konsumpcyjny. Poczułem, że muszę się 
wydobyć z tego bagna, z tego dążenia do zapełniania brzucha. Dlatego zerwałem 
z ideą socjaldemokratyczną. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

wszystkie rozmowy przeprowadzili: Rafał Smoczyński i Teodor Zgliszcz. 
Sztokholm-Flemingsberg, czerwiec 1996. 

FRONDA WIOSNA 1997 2S3 



Specjalne służby objeżdżają wiejskie obszary, sprawdzając 
czy kobiety uczestniczą w przymusowym programie kontroli 
urodzeń. Systematycznie robi się im zdjęcia rentegnowskie, 
by sprawdzić czy nie usunęły nielegalnie wkładek ze swoich 
macic. Kobiety w drugiej ciąży, które nie chcą dokonać aborcji, 
poddawane są torturom oraz wstrzymuje im się racje 
żywnościowe. Nawet jeśli jednak urodzą, to bardzo często ich 
dzieci są zabijane w szpitalu na oddziale porodowym. 

ADAM STEIN 

BARDZIEJ NIŻ SCIENCE - FICTION 

motto: 
- Jak będzie w przyszłości? 
- Tak samo. Tylko bardziej. 

(pisarz science-fiction, Alfred Bester) 

Literatura fantastyczno-naukowa ma to do siebie, że przestrzega przed 
niebezpieczeństwami, jakie grożą cywilizacji w przyszłości. Pisarze science-fiction 
nieraz potrafili antycypować wiele zdarzeń i wynalazków, które miały dopiero 
nadejść. Opowiadanie "Wstań i idź" Tomasza Kołodziejczaka ze zbioru "Wrócę 
do ciebie kacie" opowiada o ludzkości pod koniec XXI wieku, kiedy to powszechnie 
obowiązującymi i regulującymi życie ludzkie stały się ustawy o eugenice, eutanazji, 
inżynierii genetycznej i handlu narządami do transplantacji. Wizja tego świata, 
który oficjalnie mieni się demokratycznym i liberalnym, jako żywo przypomina 
duszną atmosferę "1984" Orwella. Państwo demokratyczne przejmując kontrolę 
nad regulacją urodzin i śmierci staje się w rzeczywistości totalitarne. 

Po lekturze opowiadania postanowiłem napisać tekst o tym, jak pisarze 
science-fiction traktują zagrożenia związane ze wspomnianymi problemami i jakie 
wizje w związku z tym snują. Najpierw jednak musiałem zebrać materiał, jak 
rzeczywiście wygląda sytuacja na świecie, aby móc go potem porównywać z 
fantastyczno-naukowymi projekcjami. Zrezygnowałem jednak z pisania o wizjach 
literackich po zgromadzeniu pewnej liczby informacji. Na początku myślałem, że 
to science-fiction, to były jednak suche fakty. 

" M y ś l ę , w i ę c j e s t e m " 

Prof. Franz Beller z Munster w Niemczech ogłosił w 1980 r. nową definicję 
śmierci. Doprowadził w niej do logicznej konsekwencji słynne powiedzenie 
Kartezjusza "Cogito ergo sum". Prof. Beller za próg śmierci uznał moment trwałego 
i nieodwracalnego zniszczenia kory mózgowej. Oznacza to, że dzieci z porażeniem 
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mózgowym, jak też ofiary wypadków drogowych, mogą - w myśl tej definicji -
znaleźć się poza zasięgiem życia. Płód enencefalny nie może być więc uznany 
za płód ludzki. Jeśli jego śmierć nie jest śmiercią ludzką, znaczy to, że nigdy nie 
był człowiekiem. Prof. Beller uważa, że z prawdziwym człowiekiem taki płód ma 
tylko jedną cechę wspólną - akcję serca. 

Taka definicja pozwala nie uznawać dzieci, które nie spełniają jej 
wymogów, za istoty ludzkie nawet po urodzeniu. Co roku w Niemczech rodzi się 
ok. 500 takich dzieci. Prof. Beller prowadzi kampanię zmierzającą do tego, by 
dzieci te stały się "żywymi magazynami" organów do transplantacji dla innych 
ludzi. 

" T o w a r p i e r w s z e j j a k o ś c i " 

Wykorzystywanie komórek płodowych kobiet do celów transplantacyjnych 
jest już zresztą coraz bardziej rozpowszechnione. Wystarczy wspomnieć o 
działalności amerykańskiego genetyka, dra Roberta Gale, który dokonał 
transplantacji tkanek pobranych z embrionów do organizmu byłego mistrza świata 
w boksie Mohammeda Ali. Operacja taka - jak opowiada dr Bernard Nathanson -
odbywa się następująco: "kobiety ciężarne, od 13 do 18 tygodnia ciąży, układa 
się na stole operacyjnym, uwalnia wody płodowe i umieszcza głowę dziecka nad 
otwartą szyjką macicy. Następnie przebija się czaszkę i wprowadza do mózgu 
coś w rodzaju aspiratora. Substancja mózgowa zostaje wtedy wyciągnięta przez 
zasysanie i natychmiast umieszczona w lodzie". Później żywa tkanka mózgowa 
płodu wszczepiana jest pacjentom. Jak wyjaśnia James Bopp z Państwowego 
Komitetu ds. Prawa do Życia, metoda wysysania mózgu przez rurkę zapobiega 
wymieszaniu tkanek miękkich z kośćmi i "gwarantuje towar pierwszej jakości". 

Płody ludzkie stosuje się też w przemyśle kosmetycznym do produkcji 
różnych odżywek do skóry oraz w przemyśle zbrojeniowym, np. jako materiał do 
testowania nowych broni bakteriologicznych (np. Korea Południowa przez 6 lat 
wysyłała do amerykańskiego laboratorium wojskowego wstanie Maryland rocznie 
ponad 4 tysiące płodów po 25 dolarów za "sztukę"). 

Dwa lata temu pojawił się też projekt, by z płodów uśmierconych w piątym 
miesiącu ciąży pobrać niedojrzałe komórki ja jowe, których w organizmie 
nienarodzonej dziewczynki znajduje się ok. 5 milionów. Możliwe jest pobranie 
takich komórek z martwego płodu, podhodowanie ich przez rok i sztuczne 
zapłodnienie. Efektem takiego zabiegu będzie urodzenie dziecka, którego matka 
w ogóle się nie urodziła. 

D z i e c k o z " d u p l i k a t e m " 

Prof. Edwards, intelektualny "ojciec" Luizy Brown, pierwszego na świecie 
dziecka z probówki, proponuje, aby każde probówkowe dziecko miało swój 
"duplikat" w postaci rezerwowego braciszka lub siostrzyczki. Jego pomysł to 
hodowla ludzi na części zamienne: w razie choroby któregoś z organów można 
będzie sięgnąć do "duplikatu" i pobrać odpowiednie "części zamienne". 
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W 1993 r. amerykańscy uczeni dokonali eskperymentu klonowania na 
ludzkim materiale genetycznym. Klonowanie, znane dotychczas w biologii oraz 
zoologi i , oznacza uzyskiwanie osobników identycznych pod w z g l ę d e m 
genetycznym, innymi słowy: produkcję bliźniaków. 

Celem ogromnego projektu badawczego GENOM jest uzyskanie pełnej 
mapy ludzkich genów (ich liczbę szacuje się na 100-150 tysięcy) oraz ich 
wewnętrznej struktury, co - zdaniem wielu naukowców - może doprowadzić do 
możliwości swobodnego planowania cech przyszłych osobników. Chodzi o 
zaprojektowanie ludzi o pożądanych cechach, np. żołnierzy bez wahań czy 
posłusznych obywateli. 

C z ł e k o k s z t a ł t n y 

W Instytucie Fizjologii Człowieka na uniwersytecie w Chieti we Włoszech 
skonstruowano sztuczne łożysko. Za pomocą cesarskiego cięcia wydobywano z 
łona ciężarnych kobiet płody liczące od 18 do 24 tygodni, by następnie umieścić 
je w specjalnej aparaturze, w której rosły osiągając wzrost 3 centymetrów. Na 
dalszy rozwój nie pozwolono, przerywając ich życie. "Musiałem sam zatrzymywać 
ten rozwój, w przeciwnym razie płody osiągnęłyby stadium porodowe", oświadczył 
prof. Giorgio Data. Swoje motywacje wyjaśnia następująco: "Mogę wpłynąć na 
rozwój płodu w taki sposób, że, według życzenia, wyrośnie z niego geniusz lub 
atleta!" 

Inny genetyk, prof. Brunello Chiarelli z Florydy, twierdzi, że w wielu 
laboratoriach świata prowadzi się zaawansowane badania, których celem jest 
skrzyżowanie człowieka z szympansem i wyprodukowanie nowej istoty, której 
przeznaczeniem byłaby najcięższa praca fizyczna, ewentualnie status "żywego 
rezerwuaru" części zamiennych dla człowieka. Takie bioroboty miałyby kolosalną 
zaletę - rozumiałyby polecenia i nie upominałyby się o swoje prawa. Zdaniem 
Chiarelliego wyhodowanie takiej istoty jest możliwe, gdyż genetycznie szympans 
jest bliżej spokrewniony z człowiekiem niż z gorylem. 

Prowadzone są też badania laboratoryjne, które umożliwiłyby urodzenie 
dziecka z probówki przez świnię, która pod względem fizjologicznym ma z 
człowiekiem wiele podobieństw. Do stworzenia zwierzęco-ludzkich hybryd zresztą 
już doszło, gdyż udało się wyhodować gatunek myszy z przeszczepionymi 
komórkami ludzkimi. 

P a p i e ż - o s z o ł o m 

Co najmniej w 35 państwach świata prowadzi się obecnie politykę 
konsekwentnie wymierzoną w sam proces przekazywania życia. Oto kilka 
przykładów. W szpitalach w Salwadorze obowiązują wskaźniki przeprowadzanych 
sterylizacji, których często dokonuje się bez wiedzy i zgody sterylizowanych osób. 
W Kambodży instytucje państwowe wmawiają kobietom, że nie będą mogły wyjść 
za mąż, jeśli nie przyjmą aborcyjnego środka Depo-Provera. Zastrzyki z tym 
samym środkiem otrzymują obecnie Murzynki w RPA, którym pracownicy służby 
zdrowia wmawiają że dzięki temu ich piersi będą miały więcej mleka do karmienia 
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dzieci. W kraju tym czarne kobiety nie mogą dostać żadnej pracy, dopóki nie 
przedstawią swojej karty kontroli populacji. W Indonezji połowa kobiet została 
zmuszona do używania wkładek wewnątrzmacicznych, rozprowadzanych m.in. 
przez tamtejsze wojsko. Nauczycielom, którzy odmawial i uczestnictwa w 
programie kontroli urodzeń, nie wypłacano pensji. W Bangladeszu żołnierze 
zabierali matki trojga lub więcej dzieci do specjalnych obozów, gdzie poddawano 
je przymusowej sterylizacji. Podczas wielkiego głodu pomoc zagraniczna 
rozdawana była pod warunkiem wykazania się dokumentami potwierdzającymi 
sterylizację. W Indiach od czasu rządów Indiry Gandhi dokonuje się na masową 
skalę przymusowej sterylizacji zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Rekordzistą, 
prawdopodobnie w skali światowej, w wykonywaniu tego typu zabiegów jest doktor 
Pravin V. Mehta, który dokonał 250.136 sterylizacji (dane z października 1994 
r ) . Zabiegi były wykonywane w przerażających warunkach, kobiety traktowano 
jak bydło, nie przestrzegano też zasad higieny. Popisu jąc się swoimi 
umiejętnościami dr Mehta zaprezentował publiczną sterylizację na werandzie 
szkolnej w Belpukur College niedaleko Kalkuty, gdzie w ciągu 4 godzin wykonał 
150 zabiegów. W ciągu następnych 3 tygodni 12 z tych kobiet zmarło. 

W politykę antynata l is tyczną zaangażowane są m i ę d z y n a r o d o w e 
organizacje na czele z ONZ. W krajach Trzeciego Świata, gdzie często brak 
zwykłej aspiryny i elementarnych środków dla ratowania życia, agendy ONZ 
zamiast zorganizować tą podstawową pomoc medyczną, postulują przyznawanie 
wielkich funduszy na kontrolę populacji. Oficjalnie twierdzi się, że działalność ta 
ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z nędzą. W studium 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego Memo 200 możemy jednak przeczytać m i n . : 
"Kontrola populacji jest potrzebna, aby osiągnąć kierownictwo interesów 
handlowych USA na świecie. Bez prób pomocy w rozwoju społecznym i 
gospodarczym tych krajów świat mógłby zbuntować się przeciwko tak silnej 
obecności handlowej USA". 

Kiedy Jan Paweł II napisał w encyklice "Evangelium vitae", że na świecie 
istnieje zorganizowany spisek przeciwko życiu, w który zaangażowane są wielkie 
międzynarodowe instytucje - w wielu mediach został napiętnowany jako oszołom. 

N i e l e g a l n e u s u n i ę c i e w k ł a d k i 

W skali światowej w polityce antynatalistycznej przodują niewątpliwie 
Chiny. Wypowiedź Zhang Boxinga, przewodniczącej partii komunistycznej z 
prowincji Chanxi, dobrze oddaje kierunek i bezwzględność tej polityki: "Te kobiety, 
które dały życie jednemu dziecku, muszą założyć wkładkę; pary, które mają dwójkę 
dzieci, muszą poddać się sterylizacji albo męża albo żony; a kobiety, które zaszły 
w nieplanowaną ciążę, muszą dokonać aborcji tak szybko jak to możliwe". 

W zakładach pracy wykresy płodności zatrudnionych tam kobiet muszą 
być wywieszone na widocznym miejscu, aby mogli je sprawdzać pracownicy 
socjalni. Zadaniem wielu agentów chińskiej bezpieki jest obserwowanie 
zachowania kobiet w celu ewentualnego stwierdzenia ciąży. Specjalne służby 
o b j e ż d ż a j ą wie jsk ie obszary, s p r a w d z a j ą c czy k o b i e t y u c z e s t n i c z ą w 
przymusowym programie kontroli urodzeń. Systematycznie robi się im zdjęcia 
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rentegnowskie, by sprawdzić czy nie usunęły nielegalnie wkładek ze swoich macic. 
Kobiety w drugiej ciąży, które nie chcą dokonać aborcji, poddawane są torturom 
oraz wstrzymuje im się racje żywnościowe. Nawet jeśli jednak urodzą, to bardzo 
często ich dzieci są zabijane w szpitalu na oddziale porodowym. Jest też 
powszechną praktyką, że kobieta, która rodzi po raz pierwszy, a powije bliźniaki, 
musi dokonać wyboru, które z nich chce zatrzymać, a które zostanie uśmiercone. 
Chiński rząd komunistyczny twierdzi, że program kontroli urodzin jest "ściśle 
dobrowolny". 

Ponieważ rząd chiński zezwala na posiadanie tylko 2 dzieci, a wielu 
rodziców woli mieć chłopców, gdyż mogą oni na starość zapewnić im opiekę -
powszechnym zjawiskiem stało się w Chinach mordowanie nowo narodzonych 
dziewczynek. Oblicza się, że w ostatnich 20 latach rodzice uśmiercili z tych 
powodów ok. 30 min noworodków płci żeńskiej. 

W ramach programu zerowego przyrostu naturalnego powszechne jest 
zabijanie w chińskich sierocińcach dzieci śmiercią głodową. W prowincji Guangxi 
90 procent dziewczynek przebywających w sierocińcach jest uśmiercanych 
właśnie w ten sposób. 

A u t o r y t e t y m a j ą głos 

Amerykańska feministka Molly Yard, była przewodnicząca Krajowej 
Organizacji Kobiet: "Uważam politykę rządu chińskiego za jednąz najinteligentniejszych 
na świecie". 

Paul Ehrlich, autorytet ONZ-owski, lider ruchu na rzecz zerowego przyrostu 
ludności uznaje chiński program kontroli populacji za "energiczny i efektywny" 
oraz za "program wiodący pośród wielkich eksperymentów w zakresie zarządzania 
populacją i zasobami naturalnymi". 

Lester R. Brown, przewodniczący World Watch Institute: "Główną różnicą 
między Chinami a innymi gęsto zaludnionymi krajami jest to, że Chińczycy byli 
dalekowzroczni w swych planach dotyczących populacji i zasobów oraz mieli 
odwagę przenieść swe spostrzeżenia w sferę polityki". 

E u t a n a z j a , k r y p t a n a z j a 

Krajem, w którym praktyka eutanazji posunęła się najdalej, jest Holandia. 
W sprawozdaniu Holenderskiej Komisji Rządowej ds. Eutanazji podano, że w 
1990 r. liczba zabiegów tego typu wyniosła 25.306 (w 1995 r. - 23.305), co stanowi 
ok. 20 proc. wszystkich zgonów w tym kraju. Zaledwie 2.300 przypadków spełniało 
klasyczne wymogi definicji eutanazji, która zakłada m.in., że zabieg odbywa się 
za wiedzą i zgodą pacjenta. Komisja stwierdziła, że w przypadku 14.691 osób 
(11 proc. zgonów w skali całego kraju i 58 proc. dokonanych zabiegów) eutanazja 
miała charakter niedobrowolny, tzn. odbyła się bez wiedzy i zgody uśmierconego. 
Proceder taki nosi nazwę kryptanazji. 
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Badania opinii publicznej przeprowadzone w 1986 r. przez Instytut NIPO 
wykazały, że 77 proc. Holendrów popiera kryptanazję. Tyle samo osób 
oświadczyło, że miałoby zrozumienie dla tych, którzy z litości zabijają własnego 
ojca lub matkę nie pytając ich o zgodę. Odsetek lekarzy uważających kryptanazję 
za dopuszczalną wynosi 59 proc. 

Mentalność eutanastyczna prowadzi z czasem do zaniku szacunku dla 
życia w ogóle. Raport wspomnianej wyżej komisji stwierdza, że w przypadkach 
kiedy lekarze mają do wyboru z jednej strony - działania zmierzające do ratowania 
lub przedłużenia życia, z drugiej zaś - działania zmierzające do skrócenia życia, 
to w 56,5 proc. wybierają te drugie. Tak było w przypadku 86.700. zgonów w 
1990 r. w Holandii. 

Jako ilustracja zjawiska niech posłuży historia przytoczona przez dra 
Ryszarda Fenigsena, kardiologa mieszkającego od 1971 r. w Holandii: "W roku 
1973 podczas obchodu w jednym ze szpitali w Rotterdamie dr W., internista, 
stwierdził, że jeden z pacjentów znajduje się w stanie przyćmionej świadomości. 
Dr W. zwrócił się wtedy do pielęgniarki z pytaniem, czy chory "nadaje się do 
eutanazji", co siostra po pewnym wahaniu potwierdziła. Dr W. wydał zlecenie, by 
chorego uśmiercić odpowiednim zastrzykiem dożylnym. Ponieważ jednak jeden 
z obecnych przy tym lekarzy zaprotestował, eutanazja nie doszła do skutku. Tenże 
protestujący lekarz poprosił też o wyjaśnienie, na co pacjent właściwie jest chory. 
Okazało się, że dr W. nie znał rozpoznania. Co więcej, wyszło na jaw, że 
rozpoznania w ogóle nie było: chorego przyjęto do szpitala z powodu bólów w 
krzyżu, ale przyczyny tych dolegliwości nie znaleziono. Nie było żadnych danych, 
które by wskazywały na jakąś poważną chorobę. Wtedy lekarz, który zaprotestował 
przeciwko eutanazji, sprawdził na karcie gorączkowej, czy chory otrzymywał może 
jakieś leki, które spowodować mogły jego półprzytomny stan. Istotnie okazało 
się, że podawano mu duże dawki valium. Dr W. zapomniał jednak, że sam temu 
pacjentowi (zresztą niepotrzebnie) valium przepisał. Nie przyszło mu do głowy, • 
że to właśnie mogło wywołać oszołomienie pacjenta. Zaprzestano podawania 
valium i na następny dzień pacjent, który o włos uniknął był śmierci, zaczął 
normalnie mówić i spacerować po korytarzu". 

Adam Stein 

Na podstawie: "Population Reaserch Institute Review" 1/1996; "Raport Humań Rights 
Watch/Asia 1995; "Der Spiegel" 37/1995; "Euro Life" 1/1995; "Glos dla Życia" 1/ 
1995; "Stańczyk" 1/1996; Ryszard Fenigsen "Eutanazja" 1994; Marek Oramus 
"Poprawianie Pana Boga", "Gazeta Polska" 48/1996; Czesław Ryszka "Papież końca 
czasów" 1996. 
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Na kongresie UFL wspominano także o bardzo istotnej 
dla bogatych i rozwiniętych społeczeństw zachodnich obawie 
systematycznego spadku urodzin w tych krajach, co jest 
zjawiskiem dokładnie odwrotnym od tego, które z taką mocą 
występuje w biednych państwach Trzeciego Świata. Podkreślono 
otóż, że tutaj także działają z podobną twardą logiką żelazne 
reguły matematyczne. Jeśli więc występujące w państwach 
bogatych trendy spadkowe przyrostu Ludności także zostaną 
zachowane i obejmą całą ludzkość, to w roku 3000 pozostanie 
na calutkim ziemskim globie zaledwie... 8 - słownie ośmiu -
przedstawicieli gatunku homo sapiens... 

PIOTR G I E D R O W I C Z 

PRZEGLĄD PRASY MASOŃSKIEJ 

Po roku 1989 w naszym kraju zaczęły pojawiać się wydawnictwa o 
przeróżnym profilu, wśród nich dwa czasopisma przeznaczone dla działających 
w Polsce masonów oraz przyjaciół tzw. Sztuki Królewskiej. Na łamach broszury 
"Jak wydawać masońskie pismo?" (Biblioteka "Wolnomularza Polskiego" 2) 
czytamy: "ARS REGIA ukazuje się przemiennie jako półrocznik i kwartalnik w 
formie książkowej j a k o bardzo starannie r e d a g o w a n e p ismo o prof i lu 
zdecydowanie historyczno-naukowym. WOLNOMULARZ POLSKI deklaruje się 
jako "pismo otwarte dla wszystkich Przyjaciół Sztuki Królewskiej". Od sygnalnego 
numeru nie ukrywa, że najbliżej mu do Wielkiego Wschodu Francji, chociażby 
dlatego, iż liberalne wolnomularstwo francuskie jest bardziej otwarte na problemy 
współczesności, niż konserwatywna "Loża Matka" w Londynie." 

Tutaj zawarta jest również informacja, że sygnalny numer WP ukazał się 
w sierpniu 1993 roku, natomiast dopiero we wrześniu 1994 r. pojawił się staraniem 
Fundacji PRO FUTURO pierwszy numer czasopisma ARS REGIA poświęconego 
myśli i historii Wolnomularstwa. 

" O t w a r t o ś ć " i " e k u m e n i z m " 

Mając do wyboru dwa tak interesujące tytuły zafrapowany laik mógłby 
sięgnąć po kolejną publikację z serii Biblioteka "Wolnomularza Polskiego". W 
sygnowanej numerem 12 "Węgielnicy", autor Stanisław Rohan pisze we wstępie: 
"Gdy B:. Drugi Dozorca zaproponował mi przygotowanie deski o węgielnicy, z 
początku bardzo się wahałem: Co można napisać o tak nieskomplikowanym 
przedmiocie? Postanowiłem jednak zastosować naszą wolnomularską metodę 
stopniowego ociosywania kamienia i okazało się, że ten z pozoru zwykły przedmiot 
może jednak wywołać dziwne przemyślenia." 
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Po kilku stronach poetyckiego wywodu na temat tego narzędzia Rohan 
pointuje: "Gdy stajemy do porządku i podnosimy prawą dłoń do gardła to mamy 
cztery palce złączone a kciuk podniesiony do góry na kształt węgielnicy - ten 
gest ma przypominać, że każdy kto wyjawi tajemnice L. będzie miał poderżnięte 
gardło." 

Doprawdy, ciarki mogą przejść po plecach czytelnikowi oddającemu się 
lekturze tego "otwartego" pisma z nadrukiem "do użytku wewnętrznego", które 
pod względem edytorskim przypomina drugoobiegową bibułę z czasów stanu 
wojennego. Na szczęście w numerze 4/94 periodyku Redakcja precyzuje pojęcie 
"otwartości" i zapewnia o swych dobrych intencjach: "Od pierwszego, sygnalnego 
numeru WOLNOMULARZ POLSKI nie tylko w słowach deklarował swą otwartość 
na wszystkie ryty i obrządki masońskie. Przyjaciołom Sztuki Królewskiej, ludziom, 
którym bl iskie są wartośc i zawarte w haśle: W O L N O Ś Ć , R Ó W N O Ś Ć , 
BRATERSTWO staraliśmy się przybliżać przede wszystkim to, co łączy a nie 
dziel i Braci i Siostry w far tuszkach przy real izacj i tych właśnie celów. 
Podkreślaliśmy liberalizm i niezależność naszego pisma w podejmowaniu 
problemów, nurtujących ludzkość współcześnie. Wskazaliśmy na konieczność 
wsparcia procesów integracji europejskiej w duchu uniwersalizmu, który zawsze 
był bliski masonerii polskiej przez całe 165 lat jej istnienia. Jako pismo o takim 
właśnie "ekumenicznym" profilu ideowym, bliskim, a w wielu przypadkach wręcz 
tożsamym z programem i założeniami UNIWERSALNEJ LIGI MASOŃSKIEJ 
(UFL) (1), zostaliśmy zaproszeni na 60. Światowy Kongres UFL do Wiednia i z 
całą serdecznością powitani w jej szeregach." 

Q u a t t r o m i l l e n n i o a d v e n i e n t e 

Nagłówek na 3 stronie WP obwieszcza nad czym radzą uczestnicy 60. 
Światowego Kongresu UFL (na marginesie dodajmy, że UFL - jak donosi "Polityka" 
7/1997 - jest jedną z agend ONZ), otóż: "Masoni z UFL dyskutują o roku ...3000. 
"Wniosek kończący relację dowodzącą perspektywicznego myślenia i optymizmu 
obradujących masonów jest jednak niewesoły: "Na kongresie wspominano także 
o bardzo istotnej dla bogatych i rozwiniętych społeczeństw zachodnich obawie 
systematycznego spadku urodzin w tych krajach, co jest zjawiskiem dokładnie 
odwrotnym od tego, które z taką mocą występuje w biednych państwach Trzeciego 
Świata. Podkreślono otóż, że tutaj także działająz podobną twardą logiką żelazne 
reguły matematyczne. Jeśli więc występujące w państwach bogatych trendy 
spadkowe przyrostu ludności także zostaną zachowane i obejmą całą ludzkość, 
to w roku 3000 pozostanie na calutkim ziemskim globie zaledwie... 8 - słownie 
ośmiu - przedstawicieli gatunku homo sapiens..." 

W takiej sytuacji wydawać by się mogło, że w trosce o ludzkie życie, w 
walce z chorobami i śmiercią wolnomularze będą do końca heroiczni i nieugięci. 
Z błędu wyprowadza podpisana inicjałami J.T.W. proeutanazyjna notka 
zamieszczona w "konserwatywnej" ARS REGIA (1/94). Autor dowodzi: "Sprawą 
podstawową i najważniejszą musi być jakość życia, nie zaś jego długość. Czy 
jest etyczne podtrzymywanie życia za wszelką cenę, odbieranie zarazem choremu 
możliwości godnej śmierci? Czy jest etyczne przedłużanie życia za cenę cierpienia 
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psychicznego i fizycznego? Czy powstrzymanie się od działań, które nie przynoszą 
zdrowia, a jedynie odsuną w czasie nieuchronną śmierć, skazując na trwanie w 
cierpieniu, jest zgodne z naszym sumieniem? Opieka nad umierającymi wiąże 
się z wieloma problemami." 

Podsumowując J.T.W. zapewnia, że "przelewając swe myśli na papier, 
pragnął przekonać, iż nikt nie zapewni umierającemu lepszej opieki niż jego bliscy, 
że ceną za przedłużanie życia, czy w praktyce przedłużanie umierania, jest 
godność umierającego. Pragnął w końcu, by każdy zadał sobie pytanie, czy 
rachunek ten nie jest zbyt wysoki." 

C z e k a j ą c n a V a t i c a n u m T e r t i u m 

Sprawa nadziei, jakie wiążą wolnomularze z rokiem 3000, wraca na łamach 
kolejnego numeru WP, w dyskusji pomiędzy Adamem Witoldem Wysockim -
naczelnym masońskiego pisma z Anatolem Arciuchem, której tekst zamieścił 
pierwotnie krakowski "Czas" z 29 grudnia 1994 r.: 
"A. ARCIUCH - Dopóki masoneria będzie tak tajemnicza jak obecnie, dopóty 
wiadomości o niej będą ujawniać jej przeciwnicy. Faktem natomiast jest, że 
kardynał Lustiger bywa na posiedzeniach lóż masońskich. Wydaje mi się jednak, 
że uznanie przez Kościół masonerii za środowisko przyjazne jest na razie 
n iemożl iwe. Do tego konieczny byłby jak iś przełom na miarę S o b o r u 
Watykańskiego Drugiego. 
A.W. WYSOCKI - Jak będzie Sobór Watykański III, to mam nadzieję, że Kościół 
zaakceptuje masonerię. 
ARCIUCH - To byłaby dla Kościoła niebezpieczna ewolucja. 
A.W. WYSOCKI - Jeżeli masoneria w ogóle prowadzi jakąś walkę z Kościołem, 
to z całą pewnością jest to walka obronna. Masoneria patrzy w przyszłość. Na 
sierpniowym światowym kongresie Uniwersalnej Ligi Masońskiej mówiliśmy już 
o wyzwaniach roku trzytysięcznego." 

W ramach "obronnej" walki z Kościołem WP zamieszcza kilka stron dalej 
cytat z pisma "Blaue Blatter" (nr 234) zrównujący papieża Klemensa XII z 
ludobójcami i dyktatorem: "Idee tolerancji, głoszone przez Masonów, są dla 
dyktatorów politycznych czy religijnych - obojętne, jak by ich nie nazwać - co się 
zowie solą w oku. Tak było, począwszy od roku 1738, gdy jeden z papieży rzucił 
na Masonerię klątwę w postaci bulli, tak było również za czasów inkwizycji, za 
czasów Stalina, Hitlera, Franco i jak tam nazywali się bądź też nazywają jeszcze 
im podobni "królowie przemocy"". 

T o p s e c r e t 

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa bulli "In eminenti", za które wielki 
papież został tak bardzo znienawidzony: "Taka jest natura zbrodni, która się 
zdradza sama przez się i której własne wysiłki, żeby się ukryć czynią ją tym 
bardziej widoczną. Tak więc wspomniane towarzystwa wzbudziły tak wielkie 
podejrzenia wśród wiernych, że przyłączyć się do nich w oczach osób rozważnych 
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i uczciwych znaczyłoby splamić się znamieniem kompletnej przewrotności. I 
rzeczywiście, jeśli ci ludzie nie czyniliby zła, czyż mieliby tak wielki strach przed 
pokazaniem się w świetle dziennym?" 

Na pytanie Klemensa XII zdaje się odpowiadać masoński "autorytet" 
Giuliano Di Bernardo w "Definicji masonerii" (ARS REGIA nr 1/93 - swoją drogą 
z wolnomularskich informacji wynikałoby, że takiego numeru nie ma - przyp. P.G.): 
"Z wielu stron słychać żądania, by wolnomularstwo "zarzuciło" tajemnicę inicjacji, 
pozór tylu zatargów i przesądów, przeszkodę stojącą na drodze do autentycznego 
zrozumienia idei masońskich. Gdyby masoneria działała w pełnym świetle i gdyby 
znane były miejsca spotkań i spisy członków - przestałaby uchodzić za tajemną 
i groźną siłę, co więcej - mogłaby mieć istotny i rzeczywisty wkład w zwalczanie 
wielu cierpień , jakie dziś dręczą ludzkość. Takie żądania są oczywiście 
uzasadnione, jednak gdyby masoni chcieli lub musieli się do nich zastosować -
masoneria przestałaby być masonerią. W rzeczy samej - zasada wtajemniczenia, 
zakorzeniona w odwiecznej Tradycji ezoterycznej jest właśnie tym, co stanowi o 
wyjątkowości wolnomularstwa i co pozwala odróżnić je od wszystkich innych 
koncepcji człowieka (religijnych i świeckich). Możemy dziś mówić o masonerii 
dlatego tylko, ze masoni wciąż działają zgodnie z regułami i formami tej tradycji." 

A zatem można dojść do wniosku, że przywiązanie do tradycji i zamiłowanie 
do "swojskiej atmosfery" - oto co stanowi o istocie masonerii. 

W a l k a z o f e n s y w ą k l e r y k a l i z m u 

Wydawać się jednak może, że w odniesieniu do niektórych przynajmniej 
kwestii, stanowisko wolnomularzy jest nie tylko jasno określone, ale wręcz 
potwierdza wiele obaw Kościoła i prawdziwych tradycjonalistów, oto bowiem WP 
(nr 8/1996) streszcza za f rancuskim "Humanisme" blok mater iałów pt.: 
"Wolnomularze a świeckość państwa": 

Wielki Mistrz Wielkiej Loży Francji, Gustave Mesureur przemawiając we 
wrześniu 1905 roku na Konwencie powiedział, że "cechą odróżniającą masonerię 
francuską od masonerii innych krajów jest jej wolnomyślicielstwo, ale wjej obrębie 
toczyły się spory o to jak rozumieć świeckość. Czy ma ona polegać na całkowitej 
n e u t r a l n o ś c i i t o l e r o w a n i u a k t y w n y c h d z i a ł a ń a g r e s y w n y c h i n s t y t u c j i 
wyznaniowych, czy także na prowadzeniu działalności na rzecz wyzwalania 
umysłów od dogmatyzmu religijnego". 

Do tego samego bloku materiałów należy recenzja książki: "Emile 
Combes", którą napisał Gabriel Merle. Książka liczy 666 stron. "Emile Combes 
(6 IX 1835 -24 V 1921) studiował medycynę i filozofię. Doktorat z filozofii uzyskał 
za pracę o psychologii Tomasza zAkwinu (534 strony). 1V11869 r. został przyjęty 
do loży masońskiej "Les Amis Reunis" na Wschodzie Berbezieux. Mason Leon 
Bourgeois powierzył mu w swoim rządzie stanowisko ministra Oświaty. W senacie 
Combes utworzył klub Lewicy Demokratycznej i stanął na jego czele, a zwycięstwo 
w wyborach 1902 r. zadecydowało, że stanął na czele rządu. Na stanowisku 
premiera (1902-1905) Combes prowadził zdecydowaną walkę z ofensywą 
klerykalizmu dążąc konsekwentnie do rozdziału Kościoła od Państwa i do 
zapewnienia swieckości szkoły." 
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"Poza s y s t e m e m p r a w n y m " 

Wzruszyć wprost może troska masonów o poprawne relacje pomiędzy 
Państwem a Kościołem, jednakowoż jaki jest stosunek samych wolnomularzy do 
Państwa? Szukając odpowiedzi na takie pytanie warto się zastanowić nad na 
pozór beznamiętnymi rozważaniami natury historycznej pióra Tadeusza 
Cegielskiego w artykule "Masoneria a państwo" (AR 1/93). Sporo miejsca w tym 
tekście zajmuje opis roli Tajemnicy w organizacjach para - i pre- masońskich: 

"W opublikowanej w 1618 roku rozprawie łacińskiej "ThemisAurea" ("Złota 
Temida"), w tymże roku przetłumaczonej na język niemiecki, Maier rozwinął 
koncepcję kolegium Christiana Rosenkreutza jako związku tajemnego. Pojęcie 
tajemnicy znajdowało się w centrum zainteresowań autorów pierwszych 
manifestów, wszelako w tej fazie publicystyki Różokrzyżowców tajemnica, zgodnie 
z nowożytną wykładnią filozofii hermetycznej, dotyczyła wyłącznie sfery sacrum, 
jaką to objęta została część wiedzy teologicznej i całość przyrodoznawczej. 
Omawiając regułę "zakonu" Różokrzyżowców niemiecki alchemik uwypuklił 
kwestie milczenia, jako pięcioletniej próby, jakiej poddany być musi każdy 
kandydat do kolegium, jak również specjalnych znaków, za pomocą których 
rozpoznawać i porozumiewać się mieli członkowie stowarzyszenia. Zgodnie z 
koncepcją Maiera tajemnicą objęte były zarówno miejsca dorocznych spotkań 
adeptów, jak ich czas oraz skład osobowy. 

W "Themis Aurea" i innych pismach Michaela Maiera sfera tajemnicy 
rozszerzeniu uległa z religijnych czy filozoficznych prawd, znanych adeptom, na 
c a ł ą d z i a ł a l n o ś ć o r g a n i z a c y j n ą . B u d z ą c ą w i e l e k o n t r o w e r s j i s p r a w a 
"niewidzialności" związku Rosenkreutza zostaje na nowo zinterpretowana i 
skonkretyzowana. Jeśl i z opisów zawartych w utworach Andrea i jego 
współpracowników wysnuć mogliśmy wniosek, iż "niewidzialność" braci i ich 
kolegium była raczej poetycką metaforą, a w praktyce wynikała z faktu całkowitego 
wtopienia się adeptów w środowisko, to "ThemisAurea" Maiera ujawnia istnienie 
tajnego związku sensu stricto, to znaczy związku, którego struktury, członkostwo, 
miejsce i czas zebrań ukryte są przed oczyma niepowołanych. Tak rozumiana 
tajemnica przenosi nas w dziedzinę społeczno-prawną: z racji swojego tajnego 
charakteru bractwo Rosenkreutza sytuuje się poza systemem prawnym kraju, w 
którym działa; staje się niezależna nie tylko od społeczeństwa, lecz także od 
władzy politycznej, która nie wie nic o istnieniu związku, tym samym nie może 
regulować jego działalności. Znajdujemy się tu na antypodach programu 
tybińskiego Andreae, zgodnie z którym bez wydatnej pomocy państwa idee 
Różokrzyżowców nie mogły być wcielane w życie." 

Czy cytat ten nie ma prawa zabrzmieć niczym groźne memento w uszach 
osób nieco, może niesłusznie, przewrażliwionych? Wszak sam autor przyznaje: 
"Widzimy więc, że prawno-polityczne konsekwencje teorii tajnego związku były 
poważnej natury." 
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N o w y w s p a n i a ł y ś w i a t 

Równie, a może bardziej serio, należałoby chyba potraktować intelektualne 
i polityczne konsekwencje mogące wypływać z projektu masonów pt: "Przesłanki 
i wytyczne ustrojowe". Pisze o nim prof. Ludwik Hass (AR 3-4/93): 

"Projekt ten po szczegółowym jego omówieniu na szeregu spotkań i po 
dokonaniu w nim kilku zmian uzgodniono w połowie 1942 roku. Zatwierdzony 
tekst powielono i ze względów konspiracyjnych podano fikcyjnie w tytule, że jest 
to odczyt wygłoszony w dniu 4 września 1937 roku w Warszawie na zebraniu 
dyskusyjnym Towarzystwa Polityki Społecznej przez Tadeusza Zacharzewskiego 
(poległego na froncie w 1920 roku).Tak naprawdę natomiast - kontynuuje prof. 
Hass - Zlecenie przez kółko-grupę ze Słupeckiej właśnie J. Wolsk iemu 
opracowania materiału programowego o zasadach powojennego porządku 
społecznego i międzynarodowego politycznego było pociągnięciem przemyślanym, 
w pełni logicznym. Wszak on, w młodości członek PPS-Frakcji Rewolucyjnej i 
działacz bliskiego jej Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, pozostał 
przekonanym lewicowcem, niezorganizowanym wyznawcą idei anarchizmu, czego 
nie taił, zarazem zaś wielce zaangażowanym działaczem i płodnym publicystą 
spółdzielczym, który kładł nacisk na samorządność w spółdzielczości. Wyróżniał 
się też jako jeden z pierwszych polskich teoretyków i propagatorów spółdzielczości 
pracy i użytkowników. Zaś zleceniodawcy pozostawali nadal wiernymi i gorliwymi 
c z ł o n k a m i w o l n o m u l a r s t w a p o l s k i e g o , k t ó r e - ich z d a n i e m - było 
antykapitalistyczne. Zatem obie strony były sobie ideowo bliskie." 

Ciekawe komu m o g ą być "ideowo bliskie" następujące f ragmenty 
wzmiankowanej pracy? (śródtytuły - przyp. P.G.): 

a) koniec kapitalizmu 

"Traci zdolność sprawnego funkcjonowania do niedawna niezawodny 
system gospodarki towarowej (kapitalizm prywatny jest tylko jego etapem), opartej 
o inicjatywę prywatną, aktywizowaną dążeniami do zysku, osiąganego przy 
n i e w s p ó ł m i e r n o ś c i między p o d a ż ą a p o p y t e m , a w i ę c w w a r u n k a c h , 
odpowiadających niższemu od obecnego poziomowi wiedzy, umiejętności i 
możliwości produkcyjnych. Wraz z zaistnieniem obiektywnych warunków pełnego 
zaspokajania popytu przez podaż inicjatywa prywatna, jako aktywizowana 
dążeniami do zysku, zaczyna tracić zainteresowanie (a więc skłonność i zdolność) 
do zwiększania podaży na rynkach towarowych a przeto i popytu na rynkach 
pracy. Natomiast coraz częściej musi się ona wysilać (wbrew obiektywnym 
możliwościom oraz faktycznym potrzebom społeczeństwa) w kierunkach celowego 
ograniczania swojej podaży towarowej i swojego popytu na pracę, aby sztucznie 
utrzymywać niewspółmierność między podażą a popytem, warunkującą osiąganie 
zysków." 
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b) walka o pokój (i mające jej służyć prerogatywy masońskiej Ligi Narodów) 

"Musi Liga uzyskać w zakresie swej nadrzędnej suwerenności: 
a) wyłączne prawo arbitralnego rozstrzygania sporów między państwami i między 
narodami, 
b) wyłączne prawo produkowania i dostarczania broni oraz w ogóle wszelkich 
środków technicznych do stosowania przymusu siłą, 
c) wyłączne prawo posiadania siły zbrojnej i użycia jej w każdym miejscu przeciw 
wszelkim próbom czy przygotowaniom do zastosowania przemocy w stosunkach 
między poszczególnymi państwami lub w poszczególnych państwach między 
odłamami ich ludności. 

W państwach poszczególnych nie powinna istnieć inna siła zbrojna poza 
p o l i c j ą p o r z ą d k o w ą . W całym świec ie m u s z ą być z a k a z a n e w s z e l k i e 
stowarzyszenia czy inne instytucje, oparte na karności wojskowej bądź też 
kultywujące idee lub zasady militaryzmu i wszelkich rodzajów zaborczości. 
Kontrola nad przestrzeganiem wszystkich tych zakazów powinna należeć do Ligi. 
Organa kontro lu jące Ligi m u s z ą być w y p o s a ż o n e w s k u t e c z n e ś r o d k i 
natychmiastowej egzekutywy." 

c) walka o powszechny dobrobyt, czyli masoni muszą mieć: 

"a) wyłączne prawo dysponowania źródłami surowców o znaczeniu światowym, 
b) wyłączne prawo ustalania dla poszczególnych państw zadań i kontyngentów 
w zakresie ich udziału w wytwórczości na potrzeby światowe, 
c) wyłączne prawo rozdziału między państwami wytworów produkcji światowej 
celem zapewnienia wszystkim bez wyjątku krajom możliwie najwyższego poziomu 
egzystencji materialnej z poszanowaniem specyficznych w tym względzie potrzeb 
i wymagań poszczególnych krajów i poszczególnych grup kulturalnych. 

d) strategia dla Polski 

Unikając wadliwości, występujących zwykle w parlamentarnej demokracj i 
wyborów, zreformowana Rzeczpospolita Polska rozbudować powinna swój 
samorząd publiczno-prawny w dwóch kolaborujących ze sobą i uzupełniających 
się wzajemnie płaszczyznach, jako samorząd użytkowników-konsumentów oraz 
jako samorząd pracy, organizując go metodą demokracji spółdzielczej, a więc 
dobrowolności powstawania i rozwiązywania się oddolnych komórek systemu, 
wszechstronnej i stałej aktywności uczestników oraz w i e l o s t o p n i o w e g o 
federalizmu." 

W takim państwie, na iście O r w e l l o w s k ą modłę, g w a r a n t o w a n a byłaby m.in.: 
"7) nienaruszalność własności prywatnej w zakresie środków osobistego 
użytkowania i osobistej konsumpcji oraz w zakresie posiadania narzędzi, 
względnie warsztatów osobistej lub przeważnie osobistej pracy właściciela 
(natomiast własność, jako źródło zysku, ulec powinna wywłaszczeniu na rzecz 
państwa, jako wspólnoty, obejmującej całą ludność Polski.)" 
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N o w y w s p a n i a ł y ś w i a t - z r e a l i z o w a n y 

Trzeba przyznać, że były miejsca na Ziemi, gdzie masoni angażowali się 
w realizację podobnych społecznych eksperymentów. Najwidoczniej jeszcze dziś 
uważają to za powód do chluby. Oto relacja zamieszczona na łamach WP (nr 5/ 
94): 

"Wielka Loża Kuby mieści się w samym centrum Hawany. Jest to 
kilkunastopiętrowy budynek. U wejścia do niego widnieje napis "Gran Templo 
Masonica"(...) Na kilku niższych piętrach Wielkiej świątyni mieści się siedziba 
uniwersytetu masońskiego. Liczy on pięć wydziałów: filozoficzny, społeczno-
ekonomiczny, pedagogiczny, handlowy i teorii muzyki. Wykłady na uniwersytecie 
prowadzą profesorowie nie tylko z Kuby, ale także z innych krajów Ameryki 
Łacińskiej. Uniwersytet jest instytucją prywatną. Krąży opinia, że uczelnia ta 
posiada wyższy poziom nauczania, niż analogiczne wydziały na państwowym 
uniwersytecie w Hawanie. 

Kubańscy masoni udzielili poparcia Fidelowi Castro. Wielu braci walczyło 
w jego szeregach z dyktaturą Fulgencio Batisty. Brat Martinez powiedział mi, że 
atak na koszary Moncada w Santiago de Cuba był przygotowany w loży "Evolution" 
w małym miasteczku o nazwie Artenisa. Znane są również oficjalne wystąpienia 
Wielkiej Loży na Kubie skierowane przeciw dyktatorskim rządom Batisty. Hasło 
Braci to "Wolność, Równość, Braterstwo", ale także "Dobroć-Prawda-Piękno"." 

Teraz pozostaje już tylko pytanie: kto wymyślił hasło "Socjalizm albo 
śmierć"? 

Podróż d o C i e m n o g r o d u 

Na szczęście na łamach prasy masońskiej znaleźć można treści mogące 
uchodzić od biedy za zabawne. Często odnoszą się one do historii II RP. Zacznijmy 
od fragmentu mniej może śmiesznego, za to prawdziwie i wzruszająco naiwnego: 
"Katolicka większość czyli o wizycie Johna Cowelesa (amerykańskiego masona) 
w świeżo niepodległej II RP" (AR nr 1/93): 

"Kościołów jest tu wiele i przeważnie rzymskokatolickie, gdyż w Polsce 
około 90 procent ludności jest tego wyznania. Warszawa liczy około 1.000.000 
mieszkańców, wśród których jest bardzo wielu Żydów, około jednej trzeciej 
ludności jest tej rasy. Nieliczni protestanci mają bardzo niewiele kościołów czy 
kaplic. Powiedziano mi, że jakkolwiek bardziej kulturalna i inteligentna część 
obywateli została swego czasu ochrzczona w wyznaniu katolickim, nie są oni 
praktykującymi katolikami i nie zwracają uwagi na ekskomunikę, dlatego Kościół 
nie ma na nich wpływu. Z tego środowiska wywodzą się najbardziej czynni i 
wpływowi wolnomularze. Biorąc pod uwagę liczbę wolnomularzy w Polsce, 
odgrywają oni tu dużą rolę, wielu z nich zajmuje wybitne stanowiska zarówno 
cywilne jak i wojskowe, wywierają też znaczny wpływ na całokształt życia kraju. 
Dlatego tak mało też słyszało się w ciągu ostatnich trzech czy czterech lat o 
antysemityzmie, bądź o jakichkolwiek prześladowaniach religijnych czy rasowych. 
Jest to rzecządobrą, niewątpliwie sąoni inicjatorami poprawy warunków w całym 
kraju. 
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Stawia się tutaj dużo nowych budynków. Wszyscy, z którymi się 
spotykałem, mówili, że sytuacja znacznie się poprawiła odkąd kraj został republiką. 
Z wyraźną dumą opowiadali o swych osiągnięciach i z optymizmem patrzyli w 
przyszłość. Prawda, że artykuły prasowe pochodzące ze źródeł katolickich są 
często mniej lub bardziej skierowane przeciwko Wolnomularskiemu Bractwu, ono 
jednak, postępując zgodnie z obowiązkami, nigdy na to nie odpowiada." 

H i s t o r i a j e d n e g o m a s o n a 

Ponieważ masoneria bardzo pilnie przestrzega tajności działania, 
wiadomości o tym, że dana osoba była wolnomularzem, pojawiają się zazwyczaj 
po jej śmierci. Dlatego też na opowieści o współczesnych masonach polskich 
przyjdzie nam poczekać jeszcze z kilkadziesiąt lat, za to dziś możemy zadowolić 
się historiami o wolnomularzach przedwojennych. Należy do nich np. "Historia 
nieszczęsnego masona-rewolucjonisty:" 

"Strug był Wielkim Mistrzem w czasach , gdy sytuacja w kraju była 
szczególnie skomplikowana; po tragicznym zabójstwie prezydenta Narutowicza 
panował nastrój grozy i lęku. Jak pisał Pobóg-Malinowski; "Kampania oszczerstw 
i insynuacji przeciwko zawadzie i zaporze wydała swój plon w formie trwałej i po 
całym kraju rozlanej psychozy. Zaniepokojone sytuacją, a także ujawniające się 
dezorganizacją w życiu braterskim, kierownictwo zakonu - Wielki Warsztat -
postanowiło podjąć nadzwyczajne środki, udzielając Wielkiemu Mistrzowi 
nieograniczonych pełnomocnictw. Na ich podstawie Strug "uśpił" wielu braci o 
"poglądach prawicowych", ale w sprawie tej też nie ma jasności. 

Faktem jest , że w skład Wie lk ie j Loży w c h o d z i ł a p r z e ż y w a j ą c a 
porewolucyjne rozczarowania, zrywająca ze swymi dawnymi ugrupowaniami 
czołówka inteligencji polskiej, poszukująca swego miejsca w kształtującym się 
nowym układzie sił w kraju i na świecie. Przed socjalistami i postępowcami, owymi 
od lat lekarzami-społecznikami, tajnymi działaczami oświatowymi, wczorajszymi 
"nielegalnikami", obrońcami w sprawach pol i tycznych czy inżyn ierami-
romantykami otwierały się teraz drzwi lóż, w których będą mogli łączyć na wierność 
starym hasłom z działalnością na rzecz niepodległości Polski. W loży zaznaczyła 
się więc przewaga socja l is tyczna. Z drugie j s trony, tak jak w okres ie 
przedwojennym, również w fazie II Rzeczpospolitej masoneria stanowiła coś w 
rodzaju ośrodka dyspozycyjnego, którego zdanie w wielu dziedzinach ówczesnego 
życia wiele znaczyło. O Strugu-masonie śpiewano nawet kabaretowe piosenki: 

Gdy ciemność zapada 
i światła latarń zapłoną 
wtedy wychodzą masoni 
i słychać kielni stuk... 
Prowadzą długie narady, 
jak poobsadzać posady, 
i mówią, że nie ma Boga -
jest tylko Andrzej Strug. 
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W loży było wielu współpracowników Piłsudskiego. Z chwilą jednak, gdy 
w okresie pomajowym grupa pułkowników (których zresztą Strug do zakonu 
przy jmował) s p r a w u j ą c c z y n n o ś c i rządowe l e k c e w a ż y ł a lub d o w o l n i e 
interpretowała zasady loży, dochodziło do konfliktów. W rezultacie usunięci zostali 
Kaden-Bandrowski, Downarowicz, Pieracki, Rydz-Śmigły. Strug podobno 
kilkakrotnie rozmawiał z Piłsudskim w tej sprawie, a rozmowy te skończyły się 
zerwaniem między nimi. 

Rozwija się wkrótce sprawa brzeska. Strug, zawsze bardziej skłonny do 
działań rewolucyjnych niż do moralistyki, publicznie gromi rząd i jako senator 
staje do niego w ostrej opozycji. Zapewne nie godzi to w kanon apolityczności 
loży, ale tylko wtedy, jeśli sprawy polityczne nie przenoszą się na jej "kobierzec". 
Nie udało się to jednak i nie może się udać. Angażując się coraz szerzej przeciw 
rządowi, udzielając swego moralnego autorytetu antyrządowym inicjatywom, Strug 
rezygnuje z kandydowania w nowej kadencji (od 1930) do godności Wielkiego 
Suwerennego Komandora i "usypia się" sam, co - jak wiadomo - nie przeszło bez 
echa w światowym ruchu wolnomularskim. Dramaty masonerii przychodziły więc 
z zewnątrz . Okazało się, że nie można w sposób hermetyczny odciąć się od 
świata, nawet w "loży sprawiedl iwej i doskonałej" ."(Z artykułu Henryka 
Michalskiego "Mason rewolucjonista" AR 1/93). 

P r z e ś l a d o w a n i 

Wolnomularze lubią przedstawiać siebie jako ofiary prześladowań. Także 
polscy masoni mają swoją kartę martyrologiczną. Prezentuje ją m.in. fragment 
Aneksu do artykułu prof. Hassa o dramatycznych przejściach długoletniego 
Wielkiego Mistrza Loży Wielkiego Wschodu w Polsce, konkubina autorki "Nocy i 
dni": 

Z "Dzienników" Marii Dąbrowskiej o rewizji u Stanisława Stempowskiego 
i jej echach: 

"Warszawa, 2 XII 1938. Piątek. 
(...) O wpół do jedenastej rozległ się dzwonek. Na zapytanie: "kto tam?" -
odpowiedź: - "Dozorca". Po otwarciu drzwi weszło 9 drabów po cywilnemu w 
towarzystwie wystraszonego Wyglądały. Tajna policja - rewizja. Nikczemność ta 
trwała przeszło dwie godziny. Przeglądali wszystkie książki i papiery Stacha. Draby 
i szpicle (St. twierdzi, że niektórzy z nich to studenci ONR) zachowywali się zresztą 
przyzwoicie, choć mordy mieli kryminalne, zwłaszcza młodzi. Mam wrażenie, że 
zbirom tym imponowała postać Stacha i jego zachowanie się robiło na nich 
wrażenie. Drżałam przez cały czas o St., który siedział śmiertelnie blady. W pewnej 
chwili powiedział do jednego ze zbirów, który rewidował półkę w palcie i szalu: 
"Niech pan zdejmie płaszcz, bo pan się zgrzeje i dostanie grypy". Posłuchał i 
rozebrał się. Wychodząc przepraszali i życzyli dobrej nocy. Trzeba przyznać, że 
nie pozostawili po sobie żadnego nieporządku; wszystko z powrotem poukładali 
na miejsce, wszystkie rozwiązane papiery i teczki pieczołowicie pozawiązywali. 
Komisarz, który kierował rewizją, przedstawił się Stachowi i ukłonił mu się głęboko. 
Nazywa się Majerski. Co do mnie, to nie zachowałam się z takim fasonem jak St. 
Bo kiedy skończywszy "rewizję", zapytali mnie, czy mogą umyć w łazience 
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zakurzone ręce, odmówiłam im tego; a gdy jeden z nich rzekł: "To nieładnie 
odmawiać zwykłej kulturalnej przysługi", odpowiedziałam: "To co panowie robią, 
nie jest ani ładne, ani zwykłe, ani kulturalne"." 

Także za o k u p a c j i n i e m i e c k i e j W i e l k i Mistrz był b e z w z g l ę d n i e 
prześladowany, jak pisze prof. Hass: "Kiedy latem 1940 r. Stempowski powrócił 
do Warszawy, niemiecka tajna policja polityczna niebawem dowiedziała się o 
tym. "W lipcu 1940 - odnotował eksszef polskiej obediencji - zostałem wezwany 
do gestapo na ul. Szucha. D w u g o d z i n n e przebywanie na korytarzu w 
nieświadomości tego co mnie czeka, było nie do zniesienia. Żeby się oderwać od 
otaczającej rzeczywistości, zamknąłem oczy i jąłem przypominać sobie oblicza 
wszystkich psów jakie znałem w życiu. Znikły plugawe postacie siedzących obok 
szpiclów i kręcących się po korytarzu gestapowców. Psy oddały mi wielką 
przysługę i powróciwszy do domu napisałem rozdział "O psach". O przesłuchaniu, 
jakie się odbyło, brak jakiegokolwiek przekazu." (L Hass "St. Stempowskiego 
spotkania z policją polityczną"). 

K o n i e c z a b a w y 

Zakończmy ten przegląd nutą tyleż historyczną, co i optymistyczną. W 
artykule zatytułowanym "W ujarzmionej stolicy" (AR nr 3-4/94) prof. Hass pisze o 
przyczynach niechęci byłych wolnomularzy polskich do lóż masońskich po 
powstaniu listopadowym: "Jeśli przypływ religijności stapiał się u Kazimierza 
Brodzińskiego z hasłami przetrwania narodowego, to już u dawnego wileńskiego 
działacza młodzieżowego, zarazem autora i deklamatora okolicznościowej poezji 
wolnomularskiej, Tomasza Zana, przybrał kształt dewocji pokroju staropolskiego. 
Kiedy po zwolnieniu z dożywotniego zesłania w Orenburgu, w 1841 r. powrócił 
na Litwę, brał udział w rekolekcjach i uroczystościach parafialnych, odwiedzał 
cudowne obrazy i jeździł na odpusty. Nie tak dalece posuwający się w powrocie 
do religijności rówieśnik i ziomek Zana, pisarz Ignacy Chodźko, z biegiem lat z 
dawnego "Wirszajtosa" z Towarzystwa Szubrawców i rzecznika uwłaszczenia 
chłopów przeobraził się w sztandarowego apologetę tradycji szlacheckiej i lojalistę. 
Odpowiednio też dochodził w latach pięćdziesiątych do konkluzji, iż ruch "sztuki 
królewskiej", z którym dawnych związków nie ukrywał, "przeżył swój wiek i 
ważność". Chodźko, ongiś członek lóż w Mińsku i Wilnie, uważał "żeśmy już 
przeszli przez tę zabawę, która jednak po całej Europie jeszcze się rozwleka i w 
poważne szaty martwy szkielet ubiera". Przyczynę tej dezaktualizacji upatrywał 
w tym, "że to arkanum mądrości i szczęścia dla ludzi, jakoby jedynie w łonie 
zakonu tego pielęgnowane (...) przez wielką liczbę samychże adeptów dojrzeć 
się nie mogące światło, mające kiedyś w jedno braterskie ogniwo zespolić cały 
ród ludzki (...) jednak daleko jaśniej bije i rozpromienia z ołtarzy chrześcijańskich, 
niżeli z symbolicznego kościoła Salomona"." 

Amen. 

Piotr Giedrowicz 
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Ponieważ współczesna kultura sztandarowym przejawem 
bezkompromisowości i heroiczności cnót uczyniła antyklerykalizm 
(co najszybciej pojęli oportuniści i konformiści), w książkach 
tych gęsty mrok ściele się nad knowaniami Watykanu, któremu 
światła ludzkość wydzierać musi kolejne tajemnice. 

MICHAŁ KLIZMA 

CZY JEZUS BYŁ GRZYBEM 
HALUCYNOGENNYM? 

"Jezus Chrystus nie jest w modzie", śpiewa zespół Apteka - i jest to bardzo 
dobra wiadomość. Moda - rzecz przemijająca: dziś jest, jutro nie ma. Kiedy 
Chrystus staje się modny, sprawa wydaje się podejrzana. Z pewną podejrzliwością 
należy więc obserwować "wysyp" książek o Jezusie, jaki ma miejsce w ostatnim 
czasie. 

Oto wykładowca teologii z Oxfordu John M. Allegro wydał książkę "The 
Sacred Mushroom and the Cross", w której dowodzi, że Jezus był... grzybem 
halucynogennym z Mezopotamii. Wyjaśnienie fenomenu chrześcijaństwa jest -
jego zdaniem - bajecznie proste: apostołowie nawpieprzali się grzybów, mieli 
narkotyczne wizje, które spisali w ewangelie i listy - a potem już poszło. Strasznie 
mocny musiał to być grzyb, skoro "odjazd" po nim trwa już 2000 lat, a "odjeżdżają" 
ludzie, którzy nawet go nie próbowali. 

Z koleiAustralijka Barbara Thiering, wykładowca z uniwersytetu w Sydney, 
wydała książkę "Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls" (w Polsce ukazała 
się jako "Jezus mężczyzną"). Twierdzi w niej, że Jezus był członkiem żydowskiej 
sekty esseńczyków, poślubił Marię Magdalenę, ukrzyżowany został razem z 
Judaszem oraz Szymonem Magiem, ale nie umarł na krzyżu, ponieważ w ostatniej 
chwili go zdjęto. Miał z Marią Magdaleną dwójkę dzieci, ale się z nią rozwiódł i 
związał z niejaką Lidią z Filipi, handlarką purpurą. Podróżował razem z apostołem 
Pawłem, dotarł do Rzymu i zmarł tam w roku 70. 

We Francji natomiast człowiek imieniem Gerald Messadie wydał dwie 
powieści: "Człowiek imieniem Jezus" i "Człowiek imieniem Paweł", które opatrzył 
zastrzeżeniem: "pisząc tę książkę w żadnym razie nie popuściłem wodzów fantazji. 
Wszystkie istotne wypowiedzi zasadzają się na historycznych anal izach, 
wnioskowaniach i rekonstrukacjach". One to doprowadziły Massadiego do 
twierdzenia, że śmierć Chrystusa na krzyżu była sfingowana, gdyż na Jego życiu 
zależało Herodowi Antypasowi, który chciał wykorzystać Jezusa w rozgrywkach 
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przeciw swojemu rywalowi Agryppie. Paweł z kolei był wydziedziczonym synem 
Heroda W i e l k i e g o , p o z b a w i o n y m w i d o k ó w n a t r o n ż y d o w s k i , d l a t e g o 
zdecydowanym założyć nową religię. Punktem przełomowym był atak epilepsji 
na drodze do Damaszku. 

Nie próżnują też dwaj dziennikarze - Michael Baigent i Richard Leigh -
którzy, powołując się na amerykańskiego naukowca Roberta Eisenmana, 
przedstawiają zupełnie nową wizję chrześcijaństwa w książce "Verschlufisache 
Jesus. Die Qumranrollen und die Wahrheit liber das fruhe Christentum" (w Polsce 
wydana jako: "Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa"). Według 
nich Jezus był żydowskim bojownikiem o niepodległość Izraela, którego dzieło 
kontynuował jego brat Jakub. Rzymianie zorientowali się, że represje przeciw 
buntownikom tylko dostarczają im męczenników i wzmacniają opór przeciw 
imperium. Postanowili więc rozsadzić ruch oporu od środka. Rzymskim agentem 
w żydowskich szeregach okazał się Szaweł alias Paweł. Szybko wkradł się w 
łaski Jakuba, a następnie tak zmanipulował nauki Jezusa, że Rzymianie osiągnęli 
swój cel - spacyfikowali buntowników, którzy z ewentualnych powstańców 
przemienili się w lojalnych podatników. 

Pal licho, gdyby wszystkie te książki opatrzone były podtytułem "fantasy", 
tymczasem wszystkie one roszczą sobie pretensje do prawdziwości, a powołują 
się przy tym na treść rękopisów odnalezionych po II wojnie światowej w okolicach 
Qumran nad Morzem Martwym. Przypomnijmy, że było to największe znalezisko 
archeologiczne XX wieku, gdyż natrafiono na pozostałości starożytnej biblioteki, 
z której ocalało ok. 500 ksiąg w 4500 fragmentach. Zdaniem wspomnianych 
autorów manuskrypty te nie zostały opublikowane i zatajono je przed opinią 
publiczną dlatego, że istnieje międzynarodowy spisek Watykanu, który boi się, 
aby pisma nie ujrzały światła dziennego, gdyż groziłoby to obaleniem papiestwa 
i całkowitym upadkiem chrześcijaństwa. Wspomniany John M. Allegro napisał 
nawet sztukę teatralną pt. "The Lively Oracles", gdzie w głównej roli obsadził 
swoją skromną osobę, wypowiadającą się na temat zwojów z Qumran: "To 
wstrząśnie Kościołem katolickim!". 

Ponieważ nadużywanie odkryć z Qumran do podbudowywania swoich 
prywatnych wizji historiozoficznych stało się ostatnio dość rozpowszechnione, 
dwaj wybitni niemieccy qumranolodzy i bibliści - Otto Betz i Rainer Riesner -
postanowili wyjaśnić wszystkie nieporozumienia i fałszerstwa związane ze zwojami 
znad Morza Martwego. Z ich książki "Jezus, Oumran i Watykan" możemy się 
dowiedzieć, że nieprawdą jest, jakoby jakiekolwiek pisma z Oumran nie zostały 
jeszcze opublikowane. Pierwszą część rękopisów wydano już w 1948 r., potem 
sukcesywnie publikowano następne, aż ostatecznie wszystkie ukazały się drukiem 
w 1992 r. To prawda, że prace nad publikacją manuskryptów trwały bardzo długo, 
ale żadnej winy nie ponosi tu Watykan, który do rękopisów nie miał nigdy żadnego 
dostępu. Znajdowały się one w Jerozolimie Wschodniej należącej do czerwca 
1967 r. do Jordanii, a następnie po wojnie siedmiodniowej do Izraela, zaś w 
zespole badającym zwoje byli zarówno katolicy, jak i protestanci, żydzi czy 
agnostycy. 
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Autorzy nowych wizji chrześcijaństwa twierdzą, że rękopisy z Qumran 
powstały w I-II wieku po Chrystusie i przedstawia ją s tosunki w gminie 
chrześcijańskiej. Opisywany w manuskryptach konflikt między Nauczycielem 
Sprawiedliwości a Człowiekiem Kłamstwa interpretują różnorodnie. Baigent i Leigh 
utrzymują, że Nauczycielem Sprawiedliwości był Jakub, zaś Człowiekiem 
Kłamstwa - rzymski agent Paweł. Z kolei Barbara Thiering upiera się, że 
Człowiekiem Kłamstwa i Bezbożnym Kapłanem był Jezus, zaś Nauczycielem 
Sprawiedliwości - Jan Chrzciciel. 

Co jednak ciekawe, w pismach z Qumran ani razu nie pojawiają się imiona 
Jezusa, Jakuba, Pawła czy Jana Chrzciciela, występuje natomiast wiele imion 
historycznych z czasów hasmonejskich, tzn. z I-II wieku przed Chrystusem. Testy 
metodą izotopową wykazały, że zwoje znad Morza Martwego pochodzą właśnie 
z tego okresu. Zdecydowana większość q u m r a n o l o g ó w na świecie jest 
przekonana, że zwoje należały do judaistycznej sekty esseńczyków, zaś 
opisywany w nich konflikt pokrywa się ze sporem między esseńczykami a 
hasmonejskim arcykapłanem Jonatanem, który pełnił ten urząd w latach 152-
143 pne. Nauczyciel Sprawiedliwości, który występował przeciwko arcykapłanowi, 
był przywódcą esseńskiej wspólnoty z Oumran. Za tą tezą przemawiają wszystkie 
źródła historyczne, zarówno zabytki piśmiennictwa jak i odkrycia archeologiczne. 
Rewelacje Allegro, Thiering, Messadie'go, Eisenmana, Baigenta i Leigha zostały 
więc odrzucone przez wszystkich poważnych qumranologów (chrześcijańskich, 
żydowskich i agnostycznych) jako "czysty idiotyzm". 

W swojej książce "Jezus, Oumran i Watykan" Otto Betz i Rainer Riesner 
rozprawiają się jako naukowcy - powołując się na wyniki badań historycznych, 
archeologicznych i biblistycznych - ze wszystkimi "rewolucyjnymi" teoriami 
wspomnianych wyżej autorów. Z wie lką cierpl iwością, punkt po punkcie, 
demaskują jako fałsz kolejne "fakty". Można zadać sobie pytanie, dlaczego tak 
wielkiej klasy specjaliści zniżają się do polemiki z ewidentnymi fałszerstwami 
utrzymanymi na poziomie brukowych sensacji, skoro większość qumranologów 
na świecie machnęła ręką na te "rewelacje", uważając dyskusję z nimi za 
uwłaczającą ich powadze. 

Odpowiedź jest prosta: otóż książki Allegro, Messadie'go, Thiering czy 
Baigenta i Leigha osiągają gigantyczne nakłady, stając się bestsellerami i 
wpływając na opinię publiczną. Dość powiedzieć, że w Niemczech książka 
"Verschlufisache Jesus" już dawno przekroczyła półmilionowy nakład i od dwóch 
lat nieustannie znajduje się w pierwszej dziesiątce bestsellerów "Sterna" czyli 
rankingu najlepiej sprzedających się książek niemieckojęzycznych. 

Utwory te mogą liczyć na poczytność, gdyż są pisane oraz reklamowane 
zgodnie z obowiązującą receptąna sukces. Po pierwsze - powołująsię na ostatnie 
odkrycia naukowe (co - jak twierdzą sami naukowcy - jest kompletną bzdurą). Po 
drugie - załatwiają jakąś bardzo ważną sprawę, przybierając przy tym pozę 
całkowicie rewolucyjnych i nonkonformistycznych. Ponieważ współczesna kultura 
sztandarowym przejawem bezkompromisowości i heroiczności cnót uczyniła 
antyklerykalizm (co najszybciej pojęli oportuniści i konformiści), w książkach tych 
gęsty mrok ściele się nad knowaniami Watykanu, któremu światła ludzkość 
wydzierać musi kolejne tajemnice. 
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Baigent i Leigh majązresztądoświadczenie w przyrządzaniu bestsellerów. 
Ich poprzednia książka "Święty Graal. Święta krew" opowiada o rzekomo 
prawdziwych potomkach Jezusa i Marii Magdaleny (ich syn nazywał się św. Graal), 
którymi są członkowie królewskich rodów: Merowingów, Bourbonów, Habsburgów, 
Andegawenów, jacy od 2000 lat w ramach tajnego zakonu toczą podskórną walkę 
z Kościołem katolickim o właściwą interpretację chrześcijaństwa. Na poparcie 
swoich tez nie mają żadnych dowodów poza tajemniczymi "tajnymi aktami", 
których poza nimi nikt więcej nie widział. Student pierwszego roku historii jest w 
stanie bez większych problemów zakwestionować wiarygodność wszystkich 
podawanych przez nich źródeł oraz interpretacji. 

Niestety, współczesny czytelnik z reguły pozbawiony jest solidnego 
klasycznego wykształcenia, które pozwalałoby mu od razu odróżnić historyczny 
fałsz od prawdopodobieństwa. Dlatego wszystkie te książki pełnią funkcję 
dezinformującą. Co więcej, wiele osób przeżywających kryzys religijny po lekturze 
tych książek zwątpiło ostatecznie w prawdziwość chrześcijaństwa (znam takie 
przypadki). Są one też doskonałym alibi dla tych, którzy odeszli od nauk Kościoła. 
Rozumują oni następująco: jeśli Jezus miał nieślubne dzieci i był rozwodnikiem, 
to dlaczego akurat ja miałbym dochowywać wierności w małżeństwie? 
Dezinformacja trafia na podatny grunt tam, gdzie ludzie szukają usprawiedliwienia 
dla swoich uczynków. Niemoralny tryb życia s p r a w i a więc, że rośnie 
zapotrzebowanie na tego typu książki. 

Dlatego też bardzo dobrze, że pojawiła się pozycja Otto Betza i Rainera 
Riesnera, którzy z naukowego punktu widzenia wyjaśniają wszystkie fałszerstwa 
dotyczące rękopisów z Oumran. Ich książka-odtrutka stała się bestsellerem - w 
ciągu dwóch lat miała pięć wydań niemieckich i kilka zagranicznych. Nie po raz 
pierwszy więc nauka przychodzi w sukurs chrześcijaństwu w obronie zdrowego 
rozsądku. Ignorancja jest bowiem zawsze wrogiem katolicyzmu. Dobrze ujął to 
Gilbert Keith Chesterton w jednym ze swoich opowiadań. Jego bohater, ksiądz 
Brown pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, rozpoznaje 
przestępcę przebranego za księdza. Na pytanie, po czym poznał, że ksiądz jest 
fałszywy, Brown odpowiedział, że po jego zaciekłym ataku na rozum. To właśnie 
- zdaniem Browna - zdradziło przestępcę, gdyż rozum jest naturalnym 
sojusznikiem wiary. 

Michał Klizma 

Michael Baigent, Richard Leigh "Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego 
fałszerstwa. " Da Capo, Warszawa 1994; 
Barbara Thiering "Jezus mężczyzną", alfine, Warszawa 1995; 
OttoBetz, Rainer Riesner "Jezus, Qumran i Watykan", The Enigma Press, Kraków 1996 
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Uchimura pojmuje bushido trochę podobnie, jak św. 
Paweł starotestamentowe Prawo - Chrystus nie przychodzi go 
znieść, ale "wypełnić", czyli wzbogacić i udoskonalić. Ciekawe, 
że za ideał samurajskich cnót pisarz uważał m.in. św. Pawła. 

IWONA MERKLEJN 

CHRZEŚCIJAŃSKIE BUSHIDO 

W Europie i Ameryce drugiej połowy XX w. co rusz daje o sobie znać 
tendencja do fascynacji kulturą Wschodu, bardzo mało natomiast mówi się o 
zjawisku odwrotnym, mianowicie o fascynacji człowieka Orientu t radycją 
chrześcijańską. Czym jest chrześcijaństwo dla człowieka Wschodu, który 
przeżywając nawrócenie nie chce jednocześnie rezygnować ze swojej tożsamości, 
pragnie zachować swoją oryginalną kulturę? 

Wielu poszukiwało odpowiedzi na to pytanie. Był wśród nich także japoński 
pisarz i myśliciel Kanzo Uchimura (1861-1930), którego postać została przybliżona 
polskim czytelnikom za pośrednictwem książki Agnieszki Kozyry "Samurajskie 
chrześcijaństwo". Jest to obszerne i dokładne opracowanie życia i twórczości 
wybitnej postaci, jaką niewątpliwie był Uchimura. Monografia stanowi źródło wiedzy 
nie tylko o samym pisarzu, ale także o jego czasach - burzliwej epoce modernizacji 
i w e s t e r n i z a c j i J a p o n i i oraz o p r o b l e m a c h z w i ą z a n y c h z a k u l t u r a c j ą 
chrześcijaństwa. 

Pierwszy kontakt z chrześcijaństwem, zapoczątkowany w XVI wieku, 
zawdzięczali Japończycy misjonarzom katolickim. Na skutek polityki izolacji, którą 
wprowadzili w następnym stuleciu shogunowie z rodu Tokugawa, Japonia została 
odcięta od wpływów zewnętrznych, a chrześc i jaństwo stało się re l ig ią 
prześladowaną. Wyjść z ukrycia mogło dopiero w okresie Meiji (1868-1912), kiedy 
to Japończycy, siłą zmuszeni do otwarcia swych granic, energicznie zabrali się 
do przyswajania wszelkiej zachodniej wiedzy, aby dorównać ówczesnym 
mocarstwom Europy iAmeryki. Wielu z nich studiowało religię z równym zapałem, 
co technikę. Tym razem była to na ogół religia chrześcijańska w wydaniu 
protestanckim. Misjonarze protestanccy położyli w Japonii wielkie zasługi w 
dziedzinie nauki i oświaty. W późniejszym okresie doszły jednak do głosu różnice 
między poszczególnymi wyznaniami protestanckimi, zniechęcające Japończyków 
do przyjęcia nowej wiary. "Ofiarą" tych sekciarskich sporów był m.in. Kanzo 
Uchimura, którego zraziły one do wszelkich instytucji kościelnych. 

Uchimura poznał chrześcijaństwo w jego protestanckiej formie podczas 
studiów w Szkole Rolniczej w Sapporo. Potomek rodziny samurajskiej i syn 
uczonego konfucjańskiego, miał początkowo duże opory przed przyjęciem "religii 
obcego kraju". Wpływ wykładowcy Merrimana C. Harrisa, misjonarza Kościoła 
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metodystów sprawił, że Konzo przyjął chrzest, ale prawdziwe nawrócenie przeżył 
dopiero kilka lat później, podczas pobytu w Ameryce. Sprawa jest o tyle 
interesująca, żeAmeryka, którą wyobrażał sobie jako idealny kraj chrześcijaństwa, 
mocno go rozczarowała. Z drugiej strony wzbogacił tam swe doświadczenie o 
praktyczną działalność charytatywną, pracując jako pielęgniarz w szpitalu dla 
upośledzonych dzieci. Ukończył studia w Amherst College, gdzie posiadł m.in. 
znajomość hebrajskiego i greki, na tyle biegłą, by czytać Biblię w trzech językach. 
Następnie wstąpił do Seminarium Teologicznego w Hartfort, którego jednak nie 
ukończył. Powrócił do Japonii w 1888 r. i podjął pracę nauczyciela. W 1891 r. 
musiał z niej jednak zrezygnować na skutek głośnego incydentu, który spowodował 
oskarżenie Uchimury o obrazę majestatu cesarskiego. Uchimura odmówił złożenia 
ukłonu przed tekstem cesarskiego dekretu o wychowaniu, ponieważ uważał to 
za formę kultu religijnego sprzeczną z jego chrześcijańskimi przekonaniami. 
Rozterki sumienia nie były tu bezpodstawne - w ówczesnej Japonii cesarza 
obdarzano rzeczywiście czcią boską; był on centralną postacią kultu shinto i 
symbolem jedności narodu, a brak szacunku dla cesarza równał się brakowi 
patriotyzmu. Na szczęście dla Uchimury kult monarchy w epoce Meiji nie rozwinął 
się jeszcze tak, jak to się stało w okresie Showa (1926-1989). Cała afera skończyła 
się utratą pracy przez obrazoburcę i słownymi atakami na jego osobę. 

Od tego czasu Uchimura poświęcił się niemal całkowicie pisarstwu, 
działalności dziennikarskiej i wydawniczej. Dużą popularność zyskało sobie nie 
tylko wydawane przez niego czasopismo "Studia Biblijne" (Sejsho - Nakenkyu), 
lecz również jego eseje zebrane w takich tomach, jak np.: "Pocieszenie 
chrześcijanina", "Japonia i Japończycy" czy "Ziemia i ludzie". 

Myśl filozoficzno-religijna Uchimury wywarła znaczący wpływ na japońskich 
intelektualistów XX wieku. Przyjacielem pisarza był m.in. Inazo Itabe (1862-1933), 
profesor Uniwersytetu Tokijskiego, dyplomata i autor pięknej książki "Bushido", 
znanej również polskim czytelnikom. Uchimura był ceniony przez wielu za silną 
osobowość i za bezkompromisowość w realizacji swoich poglądów. Gdy zmarł w 
1930 r., na jego grobie umieszczono napis: "Ja dla Japonii; Japonia dla świata; 
świat dla Chrystusa; a wszystko dla Boga". 

To epitafium streszcza w jakiś sposób ideologię Uchimury, stanowiącą 
oryginalne połączenie chrześcijańskiej religijności z japońskim patriotyzmem. Jako 
dobry chrześcijanin i prawdziwy patriota Uchimura musiał często zadawać sobie 
pytanie, czy dostąpią zbawienia ci wszyscy jego rodacy, którzy przeżyli swoje 
życie uczciwie, ale nie dane im było poznać Chrystusa. Odpowiadając na to pytanie 
wprowadził on pojęcie "zwyczajnych ludzi", po japońśku heimin. Autorka książki 
"Samurajskie chrześcijaństwo" ujmuje jego poglądy następująco: "Zwyczajny 
człowiek nie musi bowiem należeć do któregoś z Kościołów, może nawet nie 
wierzyć w Chrystusa. Nie zmienia to faktu, że całym swoim życiem realizuje istotę 
chrześcijaństwa, czyli miłość, ponieważ według Uchimury tam, gdzie człowiek 
świadomie czy nieświadomie odrzuca egocentryzm, otwiera się na transcendencję 
i dostaje się w pole działania łaski. Na skutek tego w jego sumieniu, które jest 
"pamięcią o Bogu" (shinkaku)... pojawia się moralna intuicja". 

318 FRONDA WIOSNA 1997 



Uchimura uważał chrześcijaństwo za prawdę uniwersalną, ponieważ 
Chrystus jest Prawdą, "światłem i życiem człowieka". Według tej koncepcji Bóg 
był obecny także w historii narodów pogańskich, obdarowując je swoim światłem. 
Przemawiał do wybitnych postaci w historii Japonii, choć nie tak wyraźnie, jak do 
starotestamentowych proroków. Uchimura poszukiwał w tradycji rodzinnej 
elementów zbliżonych do chrześcijaństwa. Część tej tradycji miała stanowić grunt 
dla przyjęcia Dobrej Nowiny. Pisarz posługuje się bardzo obrazową metaforą 
drzewa: 

"Uchimura używa terminu daiki, oznaczającego drzewo, na które 
przeszczepia się gałąź z innego drzewa (tsugiki). Tsugiki to przesłanie 
ewangeliczne, a daiki to właśnie przewartościowana duchowa tradycja japońska, 
czyli związane z konfucjanizmem bushido oraz wybrane elementy buddyzmu". 

Uchimura uważał bushido za Boży dar dla Japonii. Rozumiał je nie tylko 
jako "sztukę walki", ale jako kodeks etyczny, stawiający na pierwszym miejscu 
sprawiedliwość i lojalność. Lojalność oznaczała przezwyciężanie egoizmu i 
pragnienie poświęcenia się dla innych w imię "uniwersalnej prawdy". Kanzo 
Uchimura odwoływał się do tych nurtów filozofii neokonfucjańskiej, które kładły 
nacisk na instynkt moralny człowieka, a nie na zewnętrzne normy narzucane 
przez społeczeństwo. Mimo wpływów konfucjańskich bushido jest etosem narodu 
japońskiego i nie ma swego odpowiednika w Chinach. Bushido to pielęgnowanie 
takich cnót, jak honor, słowność, uczciwość i wytrzymałość. Chrześcijanin może 
kierować się jego zasadami w większości sytuacji. Nie dostaje mu jednak idei 
przebaczenia - musi ją wnieść chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wypełnia braki 
bushido, wnosząc istotę Ewangelii, czyli drogę do Boga przez Chrystusa. Eliminuje 
również, typową dla etosu samurajskiego, apoteozę rytualnego samobójstwa. 
Uchimura pojmuje bushido trochę podobnie, jak św. Paweł starotestamentowe 
Prawo - Chrystus nie przychodzi go znieść, ale "wypełnić", czyli wzbogacić i 
udoskonalić. Ciekawe, że za ideał samurajskich cnót pisarz uważał m.in. św. 
Pawła. 

Kanzo Uchimura w swojej koncepcji "japońskiego chrześcijaństwa" 
nawiązywał także do buddyzmu, dla którego żywił wielki szacunek. Według niego 
"prawdziwy chrześcijanin musi być prawdziwym buddystą i jeśli nie może być 
czymś więcej niż buddystą, nie może być niczym mniej." Pisarz postrzegał ideę 
współodczuwania i miłosierdzia jako punkt wspólny buddyzmu i chrześcijaństwa. 
Odrzucał jednak, charakterystyczne dla b u d d y z m u , poczucie s m u t k u i 
b e z n a d z i e j n o ś c i p r z e m i j a n i a . T w i e r d z i ł , ż e " w s z y s t k i e re l ig ie o p r ó c z 
chrześcijaństwa są wyrazem tęsknoty człowieka do wieczności, są ludzką drogą 
do Boga, podczas gdy w Ewangelii Bóg objawił się bezpośrednio człowiekowi." 

Chociaż Kanzo Uchimura daleki był od katolickiej ortodoksji, autorka jego 
monografii zdołała wychwycić w jego ideologii wiele punktów zbieżnych z 
nauczaniem katolickim. Zauważyła m.in. pewne podobieństwo "zwyczajnych ludzi" 
do "anonimowych chrześcijan" Karla Rahnera. 

Postać Uchimury jest szczególnie interesująca ze względu na to, że 
wymyka się wszelkim stereotypowym ujęciom. Cechuje ją oryginalność myśli, 
niezależność i nonkonformizm. Stanowi przeciwieństwo tego wszystkiego, co 
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zwykle zarzuca się Japończykom - wtórności , naśladownictwa, ś lepego 
posłuszeństwa. Świeże spojrzenie Uchimury, który w chrześcijaństwie dostrzega 
autentyczną siłę Dobrej Nowiny, zdolną uzupełnić i przekroczyć duchowo jego 
rodzimą tradycję, może pomóc nam, którzy przywykliśmy już patrzyć na naszą 
religię jak na pokryty patyną zabytek, ujrzeć ją w zupełnie nowym świetle. 

Iwona Merklejn 

Agnieszka Kozyra: "Samurajskie chrześcijaństwo "; Wydawnictwo Akademickie Dialog, 
Warszawa 1995. 
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Gdy w kolejnej powieści Kinga - "Bezsenność" - kolejna 
kobieta zostaje pobita przez męża wariata, zaniepokojenie 
czytelnika się zwiększa. Skądinąd po raz pierwszy chyba pisarz 
staje się uczestnikiem sporu politycznego - maltretowanie 
bohaterki spowodowane było jej poparciem dla przyjazdu do 
miasta Derry proaborcyjnej feministki chcącej tam otworzyć 
klinikę z zabiegami. Skądinąd jako uczestnik tej dysputy King 
pomaga sobie łokciami. Każąc np. wariatowi być głównym 
eksponentem racji ruchu pro-life. 

PIOTR ZAREMBA 

HORROR POPRAWNY POLITYCZNIE 

Po obrzeżach polskiego i niepolskiego życia kulturalnego hasają dwa 
upiorki. Pierwszy widzi każdą książkę, film, artystę jedynie jako pionek czy nabój 
w wielkiej wojnie ideologicznej. Potrafi powiedzieć: nie warto oglądać filmów 
Kevina Kostnera czy Oliviera Stone'a, bo to lewacy, komuniści. Albo: nie warto 
czytać (oglądać) współczesnych kryminałów, bo zgodnie z intencjami lewicy 
przedstawiają bogatych jako przestępców, aferzystów, a policjantów jako 
swoistych Janosików. 

Jest i drugi upiorek. Gdy pada pytanie o jakiekolwiek przesłanie ideowe 
książki bądź f i lmu, udaje on Greka, albo odmawia innym prawa do sądu. 
Znamienny przykład przytacza Maciej Pawlicki. W jednej z amerykańskich gazet 
wspomniał on kiedyś na marginesie komedii "I kto to mówi?", że skoro bohaterem 
jest dziecko przebywające w brzuchu swej mamy, ale wpływające na jej los, to 
być może jest to także swoisty głos w debacie na temat dopuszczalności aborcji. 
Jak sam opowiada, wywołał furię. Nie to, że z nim się spierano. Po prostu 
odmawiano mu prawa do takich wniosków, czy choćby skojarzeń. 

Tymczasem echa bojów ideologicznych współczesności mogą wyzierać 
z mydlanych oper, kryminałów czy melodramatów. Również z horrorów, które od 
kilku lat zapełniają swoimi malowniczymi okładkami półki wielu polskich księgarni. 

Edgar Allan Poe, Bram Stoker (XIX-wieczny twórca postaci Drakuli) albo 
J. P. Lovercraft ograniczali realia do niezbędnego minimum, potrzebnego, aby 
uwiarygodnić okropieństwa świata nadprzyrodzonego, który ujawniał swoją 
obecność na ziemi. Dziś też tak bywa, ale nie zawsze. Popatrzmy na przykład 
najwybitniejszego współczesnego pisarza parającego się powieścią grozy, 
Amerykanina Stephena Kinga. 
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Ś w i a t K i n g a 

Na polski przetłumaczono nieomal wszystko, co King napisał, a jest to 
pisarz płodny, produkujący powieści prawie co roku. Jednak jego produkcja ma 
całkiem inny charakter niż równie masowe dziełka innego pisarza żyjącego z 
ludzkiego strachu, Anglika Grahama Mastertona. 

Masterton pisze w sposób podobny do większości scenarzystów 
współczesnych filmów grozy. Wybiera dość schematyczne mity czy legendy, które 
wprowadza nieco na siłę do współczesności. Może to być indiański duch Manitou, 
albo wschodni bóg Baal, albo japońskie demony Tengu. Fabuła stanowi niezbędne 
minimum potrzebne, aby poprzedzić wyczekiwane okropieństwa. Są one 
pokazywane w sposób niezwykle natural istyczny (ucięte głowy, wyprute 
wnętrzności) z czym kontrastuje coraz większa - w miarę postępu akcji 
poszczególnych książek i w miarę rozwoju całej twórczości Mastertona -
niechlujność innych wątków, zdawkowość innych opisów, schematyczność 
postaci. 

Dawniejsze powieści Mastertona miały jeszcze jakieś literackie zalety. 
Dzisiejsze - są coraz prostsze i bardziej niedbałe. Symbolizuje to powtarzalność 
głównego wątku - ojciec rodziny stacza stale tę samą wojnę ze złem i wygrywa w 
ostatniej chwili ratując kobietę i dziecko przed coraz bardziej dosłownymi, coraz 
krwawszymi upiorami. 

Całkiem inaczej King. Tworzy on swój niezwykły świat ze starannością, 
godną wielkich twórców. Jego powieści rozgrywająsię prawie wszystkie wjednym 
stanie Maine, rodzinnej krainie pisarza. I choć wymyślone miasteczka Derry, 
Castle Rock albo Dola Jerusalem (niektóre pojawiają się w kilku utworach) stają 
się ostatecznie widownią najbardziej fantastycznych czy przerażających zjawisk, 
to przecież najpierw muszą się wydać czytelnikowi najzupełniej realne. Akcja 
zaczyna się jako najzwyklejsza powieść obyczajowa i psychologiczna, czytelnik 
ma czas, aby poznać bohaterów i zżyć się z nimi. Napięcie dozowane jest 
stopniowo. Wydarzenia, choćby najbardziej niesamowite, rzadko objaśniane są 
wprost i rzadko otrzymują jednoznaczne zakończenie. W efekcie, pomimo 
wspólnych realiów, czasem celowo wręcz powtarzanych w kilku powieściach, 
najwybitniejsze utwory Kinga były od siebie bardzo różne. 

Niektóre z nich nie były pozbawione pewnych "pozahorrorowych" ambicji, 
choć King nie stoczył się na pozycje nudziarza, który używa niesamowitej akcji 
dla ilustrowania swoich tez - filozoficznych, etycznych czy ideowych. A jednak 
"Carrie", jego pierwsza i - moim skromnym zdaniem chyba najlepsza - powieść, 
to nie tylko historia licealistki obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami, ale i 
niezwykle lapidarny traktacik o ludzkim okrucieństwie, najłatwiejszym do 
podpatrzenia w prowincjonalnym liceum. "Smętarz dla zwierzaków", osnuty na 
motywach niezbyt jasnych indiańskich mitów, rozważa bez zadęcia, niejako 
mimochodem, paradoks śmierci. "Christine" to historyjka o nawiedzonym 
samochodzie, ale także o dojrzewaniu i o młodzieńczej przyjaźni. Itd. Itd. 

King tak się rozpędził literacko, że powieści "To" nadał charakter nieledwie 
epopei, rozgrywającej się na przestrzeni dziesiątków lat, z dziesiątkami postaci i 
pewnymi cechami powieści-rzeki. Pozostał jednak mistrzem także i krótszych 
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form - autorem dziesiątków przednich opowiadań. Poza ogólnym pomysłem 
(pomyślcie, co może się wam przytrafić w najbardziej prozaicznych sytuacjach i 
miejscach), są one okazją do całkiem innych wrażeń. Gdy Pop Merrill, jeden z 
bohaterów opowieści "Polaroidowy Pies", błąka się po domach swoich bogatych 
klientów, aby im zaoferować niesamowity polaroid, mamy do czynienia z 
sekwencjami, które swym czysto już psychologicznym okrucieństwem dorównują 
podobnym nieco scenom w "Martwych duszach" Gogola. To dobra okazja, by 
powiedzieć: dla dobrej literatury oprawa jest drugorzędna. 

K i n g p o s t ę p o w y 

Rysując mniej lub bardziej p a n o r a m i c z n i e kra jobraz za o k n a m i 
nawiedzonych domów i okolice nawiedzonych miejsc, King nie może uniknąć 
ujawnienia, choćby strzępków, swojego światopoglądu. Najmocnie j ten 
światopogląd objawiał się jednak - do czasu - w tych utworach, które były nie tyle 
horrorami, co powieściami sensacyjnymi, czasem z elementami science fiction. 

"Uciekinier", stosunkowo dawny utwór (napisany pod pseudonimem Roger 
Bachman), to nie tylko obraz makabrycznej zabawy telewizyjnej w polowanie na 
człowieka, ale też bardzo klasowy portret Ameryki przyszłości (nie powstydziłby 
się go chyba i Marks). "Firestarter" - fantastyczna opowieść o eksperymentach 
na ludziach, organizowanych przez zdemoralizowane i bezkarne służby specjalne 
USA. "Strefa śmierci" - portret jasnowidza, skonfrontowanego z politykiem 
amerykańskim, który posługuje się strachem jako metodą polityczną i de facto 
możemy się w nim domyślać podżegacza wojennego. Mamy tu do czynienia z 
charakterystyczną dla amerykańskiej lewicy nieufnością do amerykańskiego 
państwa, jego instytucji, używanych - zdaniem autora - przez establishment na 
szkodę społeczeństwa. 

W klasycznych horrorach King był za to zwykle dużo bardziej subtelny, 
nieskłonny do jednoznaczności. Tu wskazówki są do czasu jedynie śladowe. 
Potworności, które nawiedzają miasteczko Derry w książce "To", mająswe źródła 
nie tylko w działalności upiora, ale i w takich ludzkich ułomnościach, jak 
nietolerancja, rasizm, skłonność do przemocy. Czasem istotne bywająwizerunki 
poszczególnych bohaterów. Pisarz, który w "Miasteczku Salem" podejmie walkę 
z wampirami (według schematów osnutych luźno na "Drakuli" Stokera), jest 
poniekąd porte parole autora, uczciwego lewicowego pisarza, który swą 
szlachetność, wyostrzoną w kontestacji lat 60., wykorzysta w zmaganiach ze 
złem najstraszliwszym. W innych wybitnych powieściach - "Christine", "Smętarz 
dla zwierzaków" -"lewicowe" będątylko poszczególne epizody, czasem rozłożenie 
pojedynczych akcentów. Wszystko razem nienatrętnie, nieostatecznie, jak to u 
mistrza, który stawia sobie inne cele niż indoktrynacja. 

K i n g f e m i n i s t a 

Jest jednak wątek, któremu Stephen King pozostał wierny. To płomienna 
obrona kobiety zagrożonej przez zło, któremu na imię nie tylko upiór. Także zły, 
skłonny do przemocy mężczyzna. O ile powieści mistrza grozy z Maine bywały 
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różne, o tyle ten motyw pojawiał się coraz częściej, coraz natrętniej. Mamy go w 
"Lśnieniu" (słynna adaptacja filmowa z Jackiem Nicholsonem nie jest lepsza od 
oryginału), gdzie racje są jeszcze rozłożone, gdzie mąż i ojciec zagrażający 
własnej rodzinie ma jeszcze cokolwiek na swą obronę. Ale już w "To" ojciec, a 
później mąż to kaci głównej bohaterki, bezmyślni okrutnicy i przez to narzędzia w 
rękach zła panoszącego się w Derry. A później mamy już coraz gorętsze pieśni w 
obronie kobiet, niekoniecznie przed biciem, ale zawsze przed dominacją: bardzo 
skądinąd inteligentna "Dolores Claiborne", także "Gra Geralda", w mniejszym 
stopniu i "Cujo". Charakterystyczna jest prawie obsesyjna obecność motywu 
seksualnego molestowania córek przez ojców (także w "To"). Nie ma wątpliwości 
- King to bezkompromisowy feminista. 

Trudno kwestionować tę, skądinąd bardzo sugestywną wizję - horrory 
Kinga czerpią obficie z psychoanalizy, a w podświadomości współczesnych 
Amerykanów konflikt płci czy raczej ciąg konfliktów jest pewnie mocno obecny 
(nie bez pomocy mediów i tzw. autorytetów). Tylko, że nadmierne podobieństwo 
sytuacji i postaci przestaje być w końcu argumentem na korzyść pisarza. Stając 
się monotematyczny, King ma coraz więcej okazji, by stracić klasę. - Znów to 
samo - myślimy, nawet gdy poszczególne strony wciąż pobrzmiewają wyborną 
literaturą. - Czy ten facet nie widzi zła gdzie indziej, tylko w dominujących 
samcach? 

Gdy więc w jednej z najnowszych powieści pana K. - "Rosie Madder" -
bohaterka ucieka przez mężem, oszalałym psychopatą i mordercą, to oczywiście 
trudno nie zareagować zniecierpliwieniem. Niby wszystko w porządku, losy 
nieszczęsnej, maltretowanej Rosie są jednostkowe, nawet z faktu, iż ów mąż to 
policjant, a więc równocześnie reprezentant "autorytarnej instytucji" można nie 
wysnuwać uogólniających wniosków. Gorzej, że monumentalny pojedynek 
uciekającej żony i goniącego męża staje się ciągiem poplątanych feministycznych 
symboli. Drobiazgi, zgodne z filozofią politycznej poprawności, sąjuż mniej istotne. 
Np. to, że obaj męscy bohaterowie pozytywni - ten, który pierwszy pomaga 
bohaterce i ten, który obdarza ją miłością - są z pochodzenia Żydami. Kolejne 
przypadki? Być może. Tylko, że dawnemu Kingowi, skądinąd również teoretykowi 
literatury, takie przypadki się nie zdarzały. 

A gdy w kolejnej powieści Kinga - "Bezsenność" - kolejna kobieta zostaje 
pobita przez męża wariata, zaniepokojenie czytelnika się zwiększa. Skądinąd po 
raz pierwszy chyba pisarz staje się uczestnik iem sporu pol i tycznego -
maltretowanie bohaterki spowodowane było jej poparciem dla przyjazdu do miasta 
Derry proaborcyjnej feministki chcącej tam otworzyć klinikę z zabiegami. Skądinąd 
jako uczestnik tej dysputy King pomaga sobie łokciami. Każąc np. wariatowi być 
głównym eksponentem racji ruchu pro-life. I bełkotać coś o nowym Herodzie, o 
płodach przerabianych w ramach chemicznych eksperymentów. Smutno robi się 
chyba już nawet nie tylko konserwatystom. Także tym wszystkim, którzy uważali 
- skądinąd słusznie - Stephena Kinga za pisarza oryginalnego. 

Jest to tym dziwniejsze, że akurat aborcja powinna stanowić dla pisarza 
żywiącego się tym, co nadprzyrodzone, pewien problem. Widać to zresztą u innych 
pisarzy. Amerykanka Anna Rice w "Dziejach czarownic z rodu Mayfair", błyskotliwej 
sadze rodowej i równocześnie powieści grozy, buduje świat właściwie bez 
tradycyjnego Boga. Ale niepokoje głównej bohaterki dotyczące właśnie aborcji 
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pokazane są na serio, skoro świat to nie tylko czysta mater ia. Nawet 
ćwierćgrafoman Masterton ma chwile refleksji. W jednym z opowiadań pokazuje 
karę, jaka spadła na amerykańskie małżeństwo podróżujące po Belgii za dokonane 
niegdyś przez żonę za przyzwoleniem męża przerwanie ciąży. 

K i n g o rel igi i 

Nic tak nie obrazuje ewolucji Kinga jak jego stosunek do religii. To w ogóle 
wielki problem każdego autora horrorów, który musi operować w świecie 
metafizyki, więc ustawicznie błąka się gdzieś na pograniczu herezji. Swoistymi 
heretykami byli już twórcy średniowiecznych legend o upiorach, strzygach i 
duchach, jako że Kościół na ogół nie autoryzował obecności tych wszystkich 
postaci na Ziemi. Bywało jednak, że instytucje kościelne korzystały z ich wyobraźni 
- przykładem jest walka z bezpośrednią obecnością Diabła na Ziemi w postaci 
czarownic. 

Współcześni pisarze powieści grozy różnie sobie radząz tym problemem. 
Anna Rice, autorka "Wywiadu z wampirem" (głośnego dzięki adaptacji filmowej), 
każe swoim nieśmiertelnym bohaterom skazanym na picie krwi błąkać się po 
świecie w poszukiwaniu sensu własnego istnienia. Wampiry są potężniejsze od 
ludzi, ale przecież nigdy nie dowiedzą się, dlaczego są tym kim są, a więc 
pośrednio i nie dowiedzą się, czy Bóg (jakaś Wyższa Siła) istnieje. 

Angielski autor horrorów James Herbert (generalnie bliższy w swej seryjnej 
produkcji Mastertonowi niż Kingowi) kończy powieść "Święte miejsce" interwencją 
Matki Boskiej, która odgrywa rolę dobroczynną i jest potężniejsza od sił ciemności. 
W jednej z powieści Mastertona złe moce są przepędzane przez samego 
Chrystusa (nie nazwanego z imienia, ale jednak łatwego do rozpoznania). 
Wszakże gdyby brać pod uwagę całą ich twórczość, Chrystus czy Matka Boska 
to tylko jedne z wielu "bóstw", skoro w innych powieściach czy opowiadaniach są 
nieobecni ustępując pola Baalowi, japońskim demonom czy najdziwaczniejszym 
diabłom, raczej manichejskim niż chrześcijańskim. 

Co do Kinga, nie był on do pewnego momentu w tej dziedzinie tak całkiem 
schematyczny, a już na pewno był w miarę taktowny. W "Miasteczku Salem" 
liberalny ksiądz zmagający się ze światem wampirów przekonuje się, że religia 
pojmowana tylko jako zbiór zaleceń społecznych i okazja dla działalności 
charytatywnej, nie wystarczy. Po prostu dlatego, że bez głębokiej wiary krzyż nie 
zabłyśnie w dłoni duchownego, gdy stanie on oko w oko z wampirem, czyli prawie 
z szatanem. W młodzieńczym "Uciekinierze" Ameryka przyszłości jest krajem 
rządzonym przez okrutnych burżujów, piętnowanych z pozycji rewolucyjnych, 
właściwie nieomal marksowskich. Ale ci burżuje posłali do lamusa także i religię. 
Kościoły są zapomniane, a papieża pokazuje się we wszechobecnej telewizji 
jako śmiesznego faceta ględzącego coś o moralności w przerwach między 
skeczami. Świat bez wartości to przede wszystkim świat bez społecznej 
sprawiedliwości, ale również i świat bez religii. 

Oczywiście rel igia bywała też pokazywana inaczej . W "Carr ie" 
fundamentalistyczna religijność matki głównej bohaterki jest źródłem opresji. W 
"Talizmanie", bardziej baśni niż horrorze napisanej wspólnie z innym klasykiem 
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gatunku Peterem Straubem, starzejący się fundamentalista, oszalały właściciel 
domu dla zbłąkanych chłopców, jest dręczycielem i organizatorem piekła na ziemi. 
Przeważnie zaś religii w powieściach Kinga po prostu nie było. Wobec zagrożeń 
najdziwaczniejszymi doświadczeniami ludzie nie mogli uzyskać w niej pomocy i 
nawet nie próbowali. Tylko w długaśnym "To" pisarz wymyślił własną, dziwaczną 
kosmogonię. Świat spoczywał na skorupie wielkiego i całkiem biernego żółwia 
(chrześcijańskiego Boga, który umarł, tak jak przykazał Nietzsche?), a wobec 
jego bezwładu TO, czyli uosobienie zła, bezkarnie hasało wybierając, nie wiedzieć 
czemu, jako centrum swej działalności miasteczko w stanie Maine. 

Ale mój opór King obudził nie wtedy, gdy wymyślał własną mitologię. 
Dopiero wówczas, gdy stał się on - tak jak ostatnio - moralistą zajmującym się 
instytucjami, moralistą społeczno-politycznym. Oto w "Sklepiku z marzeniami", 
też jednej z najnowszych powieści, mamy do czynienia z klasycznym schematem 
chrześcijańskim - przybysz, osiedlający się w miasteczku, aby w nim zasiać 
pokusy, zwłaszcza pokusę niezgody, to przecież diabeł, który chce się obłowić 
ludzkimi duszami. Można oczywiście twierdzić, że to bestia z New Age'u (jak 
widma z serialu "Miasteczko Twin Peaks"), ale niewątpliwie sam schemat utworu 
ma swoje źródło w religii. 

Zarazem jest w tym utworze jeden z najbardziej schematycznych, można 
by rzec wyjętych z ramotek Woltera, pamfletów na religie instytucjonalne. Baptyści 
i katolicy są w Castle Rock tylko po to, aby mogli ulec podszeptom diabła i stoczyć 
ze sobą walkę. Złem jest więc nadmiar różnych emocji, w tym także religijnych, 
ale już nie ich brak, nie chłód i obojętność. Warto powtórzyć pytanie do autora: 
czy rzeczywiście zło ma tylko jedno oblicze? I czy rzeczywiście religijna 
nietolerancja to dziś główna plaga Ameryki i krajów jej podobnych? Można by 
rzec, że to pytanie nie do autorów horrorów. No, ale co zrobić, jeśli oni sami 
kreują się na sędziów całej ludzkości? 

Czy King ma kłopoty z nowymi pomysłami i dlatego ucieka w diagnozy 
społeczne, w zbawianie świata? Czy może uznał swe objawienia za źródło jeszcze 
większych pieniędzy niż te, które do tej pory zarabiał? Jedno jest pewne: wolałem 
dawniejszego Kinga. 

Piotr Zaremba 
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Podążając za św. Dionizym drogą mistyki musimy być 
gotowi wejść wraz z nim w "ciemność". Powinniśmy też 
zdawać sobie sprawę, że nie zamierza on nas z niej 
wyprowadzać. Właśnie w "mrokach niewiedzy" możemy 
spotkać Tego, który jest niepoznawalny. Rezygnując z nikłego 
światła naszych pojęć pozwalamy, aby Bóg nas oślepił. 
Ciemność okazuje się wtedy obfitością i nadmiarem światła, a 
nie jego brakiem. "Bardzo pragniemy wejść do tej wypełnionej 
światłem ciemności, by przez nasz brak widzenia i naszą 
niewiedzę zobaczyć i poznać Tego, który znajduje się poza 
wszelkim oglądem i wszelką wiedzą intelektualną. Nie widzieć 
bowiem i nie pojmować Boga w rzeczy samej oznacza widzieć 
Go, poznawać i przez wyrzeczenie się wszystkich rzeczy wielbić 
Niewidzialnego i Nadprzyrodzonego." Można powiedzieć, że 
doświadczenie mistyczne wywraca do góry nogami poznawczy 
kontakt człowieka z Bogiem. To już nie On znajduje się w 
naszym umyśle, lecz my wraz z naszym umysłem znajdujemy 
się w Nim. Nic nie widzimy, gdyż nie ma nic do zobaczenia, nic 
do ujęcia, nic do ogarnięcia. Stajemy się posiadaczami "boskiej 
niewiedzy", która nie jest konstruktem myślowym, lecz stanem 
naszej duszy. Dlatego św. Dionizy twierdzi, że jeżeli w ogóle 
można mówić o jakiejś "wizji" w doświadczeniu mistycznym, 
to jest ona wynikiem miłosnego zachwytu. Mistyk traci z oczu 
wszystko, łącznie z sobą samym, pozostaje tylko Bóg. 

RAFAŁ TICHY 

NA POCZĄTKU BYŁ DIONIZY 

Kiedy św. Paweł w Liście do Koryntian opisywał, jak w niezwykłym 
zachwycie został "porwany aż do trzeciego nieba", nie zdawał sobie sprawy, że 
przeżył coś, co później będzie nazywane "doświadczeniem mistycznym". W 
świecie helleńskim, w którym głosił Ewangelię, pojęcie "mystikos" było związane 
z rytem pogańskich misteriów i określało ich "ukryty i tajemny" charakter. Dopiero 
z czasem apologeci chrześcijańscy zaczęli przekonywać się do tego terminu. 
Uważali, że Pismo Święte w przeciwieństwie do innych, wymyślonych przez ludzi 
pism, ma ukryty, a więc właśnie "mistyczny" sens, który odkryć można tylko dzięki 
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wierze. Grecki termin" mystikos" zaczął robić w chrześcijaństwie karierę i zyskiwać 
coraz to nowe i głębsze znaczenia. Ojcowie Kościoła określali nim już każde 
autentyczne wniknięcie w tajemnice wiary. Trójcę Świętą nazywano "Triadą 
mistyczną", zaś boskie imię JHWH interpretowano jako "tetragram mistyczny". 
Okazało się nawet, że treść chrześcijańskich sakramentów również można z 
powodzeniem określić jako "mistyczną". Ich wymiar duchowy jest przecież "ukryty" 
pod m a t e r i a l n ą zasłoną. Dopiero po u p o w s z e c h n i e n i u się b ib l i jnego i 
sakramentalnego rozumienia nowego terminu zaczęto nim określać pewne 
wyjątkowe doświadczenie duchowe, o którym jako pierwszy spośród chrześcijan 
zaświadczył św. Paweł. Bezpośrednie i ekstatyczne zetknięcie się z Bogiem było 
opisywane przez tych, którzy go doświadczyli w sposób dość zaskakujący. 
Prześcigali się w dowodzeniu, że nie potrafią o Nim pisać. Bóg, który "porywa", 
jest bowiem "ukryty w ciemnościach". Jako pierwszy terminu "mistyka" w nowym, 
"duchowym" sensie użył pod koniec IV wieku jeden z największych teologów 
Kościoła Wschodniego, św. Grzegorz z Nyssy. Jednak ten, kto najbardziej 
przyczynił się do rozpowszechnienia spekulacji związanej z mistyką i kto po raz 
pierwszy użył sformułowania "teologia mistyczna", sam jest jedną z najbardziej 
"tajemniczych" i "ukrytych" postaci w historii chrześcijaństwa. 

O d k r y c i e w K o n s t a n t y n o p o l u 

O "teologii mistycznej" po raz pierwszy usłyszano na soborze w 
Konstantynopolu w 532 roku. Panowała tam dosyć nerwowa atmosfera. Monofizyci 
spiera l i się z k a t o l i k a m i o w a ż n e dla r o z u m i e n i a wiary d o g m a t y c z n e 
sformułowania. Ku wielkiemu zaskoczeniu katolików, monofizyci zaczęli nagle 
powoływać się na nieznany dotąd zbiór traktatów teologicznych, napisanych przez 
tego samego autora. Na zbiór ten, nazywany później "Corpus Dionisiacum", 
składały się następujące dzieła: "O hierarchii niebiańskiej" - omawiające 
sprawiedliwie urządzony i fascynujący świat aniołów; "O hierarchii kościelnej" -
przedstawiające strukturę Kościoła jako doskonałe (przynajmniej w założeniu) 
odbicie świata aniołów; "O Imionach Bożych" - gdzie autor poucza nas, co możemy 
wiedzieć i mówić o Bogu, który objawia się nam w tak wspaniale urządzonym 
świecie; w końcu "O teologii mistycznej" - traktat, który wzbudził podziw i 
zamieszanie, gdyż zostało w nim zanegowane to wszystko, co autor starał się 
powiedzieć o Bogu w dziele wcześniejszym. Niezwykła głębia teologiczna 
traktatów, jasność myśli i ortodoksyjna pewność siebie autora, jego znajomość 
filozofii greckiej oraz sprawność, z jakąją interpretował w duchu chrześcijańskim, 
bardzo precyzyjne i oryginalne omówienie granic ludzkiego poznania - wszystko 
to wskazywało na kogoś nieprzeciętnego. Autor nie krył zresztą swojej tożsamości. 
Z autobiograficznych uwag zawartych w traktatach wynikało, że był nim św. 
Dionizy, wymieniany w Dziejach Apostolskich filozof nawrócony przez św. Pawła 
na Areopagu, ukochany uczeń apostołów korespondujący ze św. Janem 
Ewangelistą, legendarny pierwszy biskup Aten, przyjaciel Maryi obecny przy jej 
łożu śmierci. Przypuszczano, że jego dzieła zostały skradzione i były ukrywane 
do tego czasu przez zazdrosnych pogan, którzy sami chcieli skorzystać z 
chrześcijańskiej mądrości, a następnie przedstawiać ją jako naukę greckich 
filozofów. 
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Św. Dionizy został oczywiście przedstawiony przez monofizytów jako ich 
poplecznik. Wśród katolików zimnej krwi nie stracił tylko biskup Efezu Hypatiusz. 
Zaczął podważać wiarygodność pism przypisywanych św. Dionizemu i wysuwać 
przypuszczenia, że są apokryfami napisanymi przez kogoś innego, podszywającego 
się pod postać szacownego biskupa Aten. Nikt jednak nie chciał go słuchać, 
nawet jego ortodoksyjni sojusznicy. Przypuszczenie, że na początku istnienia 
Kościoła, w bliskości Apostołów i pod wpływem ich nauk, mogły powstać dzieła 
zawierające głębokie i poparte autorytetem podstawy chrześcijańskiej teologii i 
duchowości, musiało być niezwykle pociągające dla budujących gmach nowej 
wiary umysłów. Dlatego też katolicy postanowili nie tyle podważyć wiarygodność 
autora "Corpus Dionisiacum", ile raczej wykazać jego ortodoksyjność. Po wielu 
mniej lub bardziej udanych próbach udało się to ostatecznie św. Maksymowi 
Wyznawcy (580 - 662), który napisał ortodoksyjne komentarze do co bardziej 
kontrowersyjnych fragmentów świętych dzieł. Od tego czasu wielki uczeń 
apostołów i pierwszy mistyczny pisarz chrześcijaństwa był katolikiem. "Corpus 
Dionisiacum" nie tylko było odbierane jako ortodoksyjne, ale poparte autorytetem 
św. Dionizego stało się też ważną inspiracją dla dalszego rozwoju teologii. Traktat 
"O teologii mistycznej" został więc uznany za dzieło wyznaczające chrześcijańską 
refleksję nad bezpośrednim poznaniem Boga. W następnych wiekach wielu 
śmiałków idąc za przykładem św. Dionizego szukało w świecie i w swojej duszy 
"ukrytego" Boga. 

Ś w i a t w e d ł u g D i o n i z e g o 

Mistyk, zanim zacznie zuchwale wznosić się ku niebu, najpierw z pokorą 
stąpa po ziemi. Św. Dionizy widział Boga tam, gdzie zapewne większość z nas 
nie dostrzegłaby nic nadnaturalnego. Uparcie twierdził, iż to, że żyje, oddycha, 
śpiewa psalmy i pisze swoje dzieła, jest skutkiem działania niewidzialnej łaski: 
"Ona sprawia, że ogień pali się nie gasnąć, a woda płynie nie wyczerpując się". 
Świat bez Boga bowiem nie ma sensu, tak jak skutek nie ma sensu bez swojej 
przyczyny. Totalna zależność stworzenia od Stwórcy nie jest jednak zniewoleniem. 
Jest krążeniem dobra, gdyż to Dobro cudownie rozlało się w momencie kreacji, a 
teraz nadal udziela się podtrzymując wszystko w istnieniu. Dostrzeżenie, że każda 
rzecz zawdzięcza cały swój byt stwórczej decyzji Boga, uświadamia nam, że nic 
nie jest przypadkowe, wszystko jest przez Niego chciane, powołane do istnienia 
z miłości. 

Dobro, które Boskądecyzją rozprzestrzenia się w świecie, tworzy naturalny 
układ coraz to mniej doskonałych bytów. Powstanie hierarchii św. Dionizy 
porównuje do rozchodzenia się światła, które oddalając się od swojego źródła 
staje się coraz bardziej nikłe. Dla wielu "metafizycznych" demokratów, nierówność 
tkwiąca w świecie byłaby przykładem złej woli Stwórcy. Starożytny mistyk 
przeciwnie: widział w tym zamierzoną dobroć. Przede wszystkim nawet najmniej 
doskonałe stworzenie świadczy o Bożej miłości, choćby przez fakt, że istnieje i 
nie zapada się w nicość. Ponadto hierarchia jest czymś żywym, mającym nie 
tylko przyczynę, ale zmierzającym też do celu. Bóg bowiem nie stworzył świata, 
aby był on statyczną konstrukcją, świadczącą beznamiętnie o Jego genialności. 
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Oczekuje odwzajemnienia danej miłości i pragnie by dynamicznie rozwijający 
się świat mógł do Niego powrócić. "W Jego boskości stworzenia stają się boskimi, 
w Jego prostocie one się upraszczają, w Jego jedności dochodzą same do 
jedności." Oczywiście nie chodzi o to, aby kamienie i ptaki stały się Bogiem. Św. 
Dionizy był zbyt wielkim mistykiem, by stać się panteistą. Głosił, iż świat powróci 
do Boga, kiedy rozpozna swojego Stwórcę i się w Nim zakocha. Kamienie i ptaki 
nie mają tak wysublimowanych zdolności, nie potrzebują ich zresztą, gdyż w 
zgodzie z sobą realizują poprzez prawa fizyki i prawo naturalne dane im powołanie. 
To istoty rozumne, jako korona stworzenia, są powołane do świadomego i wolnego 
wyboru Boga. To w nich stworzenie powinno dostąpić p r z e b ó s t w i e n i a . 
Odnalezienie Boga jest więc wpisane w logikę rozwoju świata. 

W i d z e n i e N i e w i d z i a l n e g o 

Św. Dionizy należy do tego rodzaju myślicieli, których świat interesuje 
tylko w tym wymiarze, w którym świadczy o swoim Stwórcy. Znów może to 
wydawać się niesprawiedliwe, lecz dla mistyków jest to właściwie jedyna ważna 
cecha świata. Stworzenie jest teofania, czyli objawieniem się "ukrytego" Boga. 
Jest daną człowiekowi Księgą, napisaną głównie w tym celu, aby wzbudzić w 
nim zainteresowanie osobąjej Autora. To, co wydaje nam się po prostu ułomne, 
mizerne i skończone, wskazuje cały czas poza siebie, na Absolut, gdyż w swoim 
dynamicznym rozwoju stara się naśladować Jego nieskończoną doskonałość. 
"Od początku świata twory czyniły widzialnym i zrozumiałym to, co jest niewidzialne 
w Bogu, nawet Jego odwieczną potęgę i Bóstwo". "Przezroczystość" stworzenia 
jest bardzo ważna dla tych, którzy pragną duchowego rozwoju. Wbrew bowiem 
opiniom wielu pseudomistyków, człowiek nie może wyrobić w sobie naturalnej 
zdolności widzenia Boga w sposób bezpośredni. Nic tu nie pomogą techniki 
koncentracji, regulacja oddechu, odkrywanie nieświadomości zbiorowej czy 
wizualizacja. Bóg nie jest zabawką. Chrześcijańska mistyka zawsze będzie 
odwoływać się do opinii św. Pawła, który twierdził, że teraz - czyli w naszym 
naturalnym stanie - widzimy Boga "jakby w zwierciadle", aby dopiero dzięki 
nabywanej stopniowo zażyłości z Nim i dzięki Jego mocy zobaczyć Go w końcu 
"twarzą w twarz". Dlatego również św. Dionizy chce iść w kierunku Boga po 
stworzonych w tym celu śladach. 

Ponieważ możemy pośrednio, poprzez stworzenia poznawać Boga, 
możemy również pośrednio Go nazywać. Imiona, jakie nadajemy Stwórcy, 
świadczą o tym, na ile przybliżyliśmy się do Niego i czy w ogóle idziemy w dobrym 
kierunku. Najłatwiej jest nam wyobrażać sobie rzeczywistość boską i opisywać 
ją przy pomocy obrazów zaczerpniętych ze świata zmysłowego. Choć będzie to 
miało mały walor poznawczy, może jednak spełniać rolę symbol icznego 
drogowskazu. Na przykład sztuka i muzyka sakralna poprzez oddziaływanie na 
nasze zmysły poruszają również naszą duszę. Następnie powinniśmy wkroczyć 
w świat duchowy i nazywać Boga przy pomocy coraz to doskonalej oddających 
Jego naturę niematerialnych pojęć, takich jak: Dobro, Byt, Jedno, Sprawiedliwość. 
Pojęć tego typu możemy tworzyć dosyć dużo, czerpiąc inspirację z zawierających 
"ułomki" bożej doskonałości stworzeń. W ten sposób poznają Boga filozofowie. 
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Chrześcijanie, którzy również w ten sposób poznają Stwórcę, wiedzą, że świat 
stworzony nie jest "ostatnim słowem" Boga. Objawia się On po raz drugi i o wiele 
doskonalej w Piśmie Świętym. Z jednej strony jest tam zapisane w sposób pewny 
i konkretny to wszystko, co stworzony świat starał się nam przekazać delikatnie 
i bez zbytniego narzucania się - na przykład, że Bóg istnieje. Z drugiej strony 
jednak, co jest o wiele ważniejsze, wraz z tą Księgą wkraczamy w obszar 
tajemnicy. Bóg przedstawia się tym razem pod tego rodzaju Imionami, których 
przyjęcie wymaga od nas rezygnacji z komfortu rozumienia wszystkiego w sposób 
jasny i wyraźny - na przykład dowiadujemy się, że Trójca oznacza Jednego. 

Prawdy wiary, będąc pewną pożywką dla naszego umysłu, tak naprawdę 
przez swoją niedostępność i pozorną nielogiczność spełniają rolę przynęty. 
Przyjmując je człowiek nie jest w stanie zaspokoić swojego głodu duchowego już 
niczym innym, jak tylko samym Bogiem. Zgadzając się na tajemnicę, rezygnuje z 
tego, co przez swoją zrozumiałość jest komfortowe, ale też w dużym stopniu 
pozorne. Dlatego, według św. Dionizego, kontemplacja Boga w tajemnicach wiary 
jest właściwie wejściem na drogę mistyki. Stwórca, który dotąd objawiał się nam 
coraz wyraźniej w świecie i w Piśmie Świętym, zaczyna teraz nagle jakby 
wycofywać się, paląc za sobą wszystkie mosty. Tracimy Go z oczu. Nie wiemy 
już, jakie Mu nadać Imię. 

P o z y t y w n a d r o g a " n e g a c j i " 

Według Andre Frossarda mistyk to niebezpieczny podpalacz, który spaliłby 
cały świat, najchętniej zaczynając od siebie. Jest w tym porównaniu dużo prawdy. 
Św. Dionizy w swoich traktatach za każdym razem, kiedy napisze coś pięknego 
i, wydawałoby się, głęboko przemyślanego na temat Boga, zaraz potem stawia 
swoje sformułowania pod znakiem zapytania lub po prostu je neguje. Ten 
oryginalny sposób uprawiania teologii doprowadza do perfekcji w ostatnim 
traktacie - "O teologii mistycznej", gdzie dowiadujemy się, że Bóg nie jest ani 
tym, ani tamtym, ani czymkolwiek, co byśmy wzniosłego, dostojnego i wspaniałego 
o Nim powiedzieli: "nie posiada mowy i nie jest m o w ą ani światłem, nie żyje i nie 
jest życiem, nie jest ani substancją, ani wieczystością, ani czasem... ani prawdą, 
ani władzą, ani mądrością ani dobrem...". Św. Dionizy twierdzi, że mistyk podobnie 
jak człowiek, który poszukując złota odrzuca wszystkie jego imitacje, musi 
zanegować to, co będąc do Boga tylko podobne, nie jest Nim samym. Sam traktuje 
teologiczną negację bardzo radykalnie i nie zatrzymuje się nawet przy "obrazach" 
danych nam przez Objawienie, "odsuwając od siebie boskie światła, dźwięki czy 
głosy samego nieba i zanurzając się w ciemność, gdzie przebywa Ten, który, jak 
głoszą słowa Pisma, znajduje się poza wszystkim, co istnieje". Dochodzi więc w 
końcu do Boga bez Imion, do Nie-dobra, Nie-bytu, do Tego, który "nie jest". 

Rezygnacja z określania Boga jakimkolwiek Imieniem nie jest aktem 
niewiary. Wprost przeciwnie: wynika z wiary, która chce osiągnąć pełnię. Aby 
zanegować teologiczną wiedzę, trzeba ją najpierw mieć, a następnie wiedzieć, 
po co ją w ogóle negować. Dla św. Dionizego ma to sens tylko przy osiągnięciu 
"mistycznej" świadomości, że Bóg jest w swojej istocie niewysłowiony, czyli że 
znajduje się przez swoją doskonałość i n ieskończoność poza wszelk imi 
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ograniczeniami i określeniami. Wszystko więc, co jest skończone i ograniczone, 
a co my jako stworzenia wykorzystujemy, by poznać Stwórcę, nie może oddać 
Jego pełni. Stwórca nie jest niczym z tego, co stworzone. Św. Dionizemu nie 
chodzi jednak tylko o uświadomienie sobie, że świat, z którego dotąd czerpaliśmy 
wiedzę o Bogu, jest niedoskonały i nie może nam dać doskonałego poznania. 
Traktując problem "negacji" w ten sposób, bardzo łatwo moglibyśmy łudzić się, 
że mając do dyspozycji "lepszy" świat szybciej przezwyciężymy trudności w 
nazywaniu Boga. Mistyk chce przecież przede wszystkim "spalić" siebie. Zdaje 
sobie sprawę, że on sam pozostaje stworzeniem bez względu na to, co poznaje. 
Konstrukcje jego umysłu, którymi są pojęcia, i w które chce "zmieścić" Boga, są 
ze swej istoty ograniczone. Każda więc rzeczywistość, nawet ta objawiona, jeżeli 
jest przedmiotem naszego naturalnego poznania, nabiera cech ludzkiego umysłu. 
Ulega "okrojeniu" na miarę naszych wyobrażeń i myśli. Bóg, którego spotkalibyśmy 
w naszych pojęciach, nie byłby samym Bogiem. "Bo Boga nie można nazywać 
ani wyjaśniać, Majestat Jego jest absolutnie niedostępny. Nawet kiedy nazywamy 
go dobrym, nie znaczy to, żeby to imię było dla niego stosowne, ale że pragnąc 
powziąć jakiekolwiek pojęcie i wyrazić jakąkolwiek myśl o tej niewysłowionej 
naturze, dajemy Mu przede wszystkim nazwę najchwalebniejsząze wszystkich." 
Potem i tak ulega ona zanegowaniu. 

Przedstawiony sposób postępowania w obrębie wiedzy teologicznej, ze 
względu na swoją specyficzną metodę, został nazwany "teologią negatywną" 
(apofatyczną). Jest on przeciwstawiany "teologii afirmatywnej" (katafatycznej), 
która dąży do jak najlepszego określenia Boga. Jednak to przeciwstawienie i 
dokonywanie "negacji" po "afirmacji" nie ma na celu pozostawienia człowieka 
bez Boga. W "Rozmowach Kasjana" znajduje się opowieść o mnichu Serapionie, 
któremu bardziej doświadczeni duchowo współbracia zaproponowali, aby porzucił 
modlitwy, w których wyobraża sobie Boga. Po pewnym czasie odosobnienia 
powrócił on do nich bardzo zasmucony i powiedział: "Zabraliście mi mojego Boga". 
Nie zdawał sobie sprawy, że doświadczeni mnisi chciel i mu dać Boga 
prawdziwego. Również św. Dionizy wielokrotnie podkreśla, że jego metoda nie 
kończy się na stwierdzeniu: "Bóg jest niczym z tego co jest". Celem "wzięcia w 
nawias" dotychczasowych imion przypisywanych Stwórcy jest otwarcie mistyka 
na nowy typ afirmacji. 

J a s n a s t r o n a c i e m n o ś c i 

Przede wszystkim św. Dionizy negując to, że Bóg jest dobry, prawdziwy 
czy piękny nie zamierza twierdzić, że Stwórca znajduje się poniżej doskonałości 
zawartych w Jego stworzeniu. Według niego teologia negatywna wyostrza 
świadomość, że Bóg jest ponad wszystkim, co nazywamy dobrem, prawdą i 
pięknem, że te doskonałości są w Nim zawarte jako w swym Źródle i że tam 
możemy je odnaleźć w wymiarze absolutnym i pierwotnym. Dlatego nie jest 
sprzeczne z intencjami św. Dionizego, gdy po uświadomieniu sobie tego, co głosi 
teologia negatywna, określamy Stwórcę właśnie jako Dobro, Byt czy Piękno -
podkreślając przez używanie dużej litery lub przedrostka "Hiper" (np. Hiper-Dobro) 
jego transcendencję. Błędem byłoby jednak uważać, że ten nowy sposób 
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wyrażania się o Absolucie jest punktem docelowym mistyki, czego nie rozumiało 
wielu zbyt spekulatywnych, a za mało duchowych teologów. Przy pomocy 
przedrostka "Hiper" tworzyli jeszcze bardziej "zadowolone z siebie" pojęcia 
podważając w ten sposób zasadność negowania pojęcia wcześniejszego, które 
nie miało tajemniczego dodatku. Przekroczenie teologii negatywnej nie polega 
natomiast na subtelniejszym powrocie do zasad teologii afirmatywnej. Nie chodzi 
o odbijanie Boga jak piłki ze strony "negatywnej" na "pozytywną" i tak w 
nieskończoność. Mnich Serapion nie byłby zasmucony, gdyby pozwolono mu 
wyobrażać sobie Boga trochę inaczej. 

Według św. Dionizego teologia negatywna jest miejscem, gdzie nasza 
naturalna aktywność poznawcza przeczy sobie, aby otworzyć nas na zupełnie 
nowe, nadnaturalne już doświadczenie. Jest bramą, przed którą człowiek zostawia 
swoje wyobrażenia, pojęcia i wszystko to, w czym mógłby "zamknąć" Boga, a 
następnie wkracza w rzeczywistość, której musi się oddać i zawierzyć bez żadnych 
warunków wstępnych. "Istnieje pewna doskonała znajomość Boga, która wypływa 
z wzniosłej nieświadomości i spełnia się siłą niepojętej łączności, kiedy to dusza, 
porzucając wszelkie rzeczy i zapominając sama o sobie, zatapia się w promieniach 
chwały Bożej i oświeca się wśród tych wspaniałych przepaści niezmierzonej 
mądrości." 

Człowiek, uwalniając się z krępujących go więzów poznania rozumowego, 
staje się w pewnym sensie bezradny. Nie ma nic stworzonego, na czym mógłby 
się oprzeć. Szczególnie boleśnie odczuwa brak pojęć, które dotąd "oświetlały" 
mu świat, pomagały zrozumieć i uchwycić otaczającą rzeczywistość. Teraz, kiedy 
jego "światem" jest Bóg, zdaje mu się, że przebywa w nieprzeniknionym mroku. 
To przejmujące doświadczenie totalnej ślepoty w zetknięciu z rzeczywistością 
absolutną powoduje, że mistyk zdaje się zupełnie na Boga. Kiedy zaś odda już 
wszystko, ogołoci się, zrezygnuje z napawających go dumą religijnych konstrukcji 
myślowych, kiedy stanie przed Pustką i rzuci się w nianie oczekując już niczego 
poza tym, czego chce Bóg, wtedy odkryje w nagłym olśnieniu, że jest bliżej Niego 
niż był kiedykolwiek, że Pustka, w którą się rzucił, jest pełna Boga. To jest właśnie 
"mistyczne orędzie", które przekazuje św. Dionizy. Na końcu duchowej drogi, 
poza afirmacją i negacją, zostajemy zaproszeni do przebywania z Bogiem, sam 
na Sam. Mistyk w uniesieniu doświadcza ekstazy, zjednoczenia ze Stwórcą, 
przebóstwienia. Rezygnując ze wszystkiego, co oddzielało go od Boga, mógł 
pozostawić w sobie tylko miłość, która jest pragnieniem nie oczekującym niczego 
dla siebie. Teraz ta miłość otwiera go bezwarunkowo na nadprzyrodzone i 
przemieniające działanie Boga, który pochłania "jak ogień, wszystkich, których 
przywrócił do łączności ze Sobą, na miarę ich własnych predyspozycji do 
przebóstwienia". 

Podążając za św. Dionizym drogą mistyki musimy być gotowi wejść wraz 
z nim w "ciemność". Powinniśmy też zdawać sobie sprawę, że nie zamierza on 
nas z niej wyprowadzać. Właśnie w "mrokach niewiedzy" możemy spotkać Tego, 
który jest niepoznawalny. Rezygnując z nikłego światła naszych pojęć pozwalamy, 
aby Bóg nas oślepił. Ciemność okazuje się wtedy obfitością i nadmiarem światła, 
a nie jego brakiem. "Bardzo pragniemy wejść do tej wypełnionej światłem 
ciemności, by przez nasz brak widzenia i naszą niewiedzę zobaczyć i poznać 
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Tego, który znajduje się poza wszelkim oglądem i wszelką wiedzą intelektualną. 
Nie widzieć bowiem i nie pojmować Boga w rzeczy samej oznacza widzieć Go, 
poznawać i przez wyrzeczenie się wszystkich rzeczy wielbić Niewidzialnego i 
Nadprzyrodzonego." Można powiedzieć, że doświadczenie mistyczne wywraca 
do góry nogami poznawczy kontakt człowieka z Bogiem. To już nie On znajduje 
się w naszym umyśle, lecz my wraz z naszym umysłem znajdujemy się w Nim. 
Nic nie widzimy, gdyż nie ma nic do zobaczenia, nic do ujęcia, nic do ogarnięcia. 
Stajemy się posiadaczami "boskiej niewiedzy", która nie jest konstruktem 
myślowym, lecz stanem naszej duszy. Dlatego św. Dionizy twierdzi, że jeżeli w 
ogóle można mówić o jakiejś "wizji" w doświadczeniu mistycznym, to jest ona 
wynikiem miłosnego zachwytu. Mistyk traci z oczu wszystko, łącznie z sobą 
samym, pozostaje tylko Bóg. 

P o k u s a m i s t y c y z m u 

Teologia negatywna sprawia wiele kłopotów jej interpretatorom. Źle 
odczytana może wypaczyć nasze życie duchowe zamiast je wznieść na wyższy 
poziom. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że nie neguje ona naszej 
aktywności poznawczej jako takiej, tylko ją przekracza. "Niewiedza" nie jest 
brakiem inteligencji, lecz nadinteligencją. Dlatego mistyka, tak podobna w swoim 
milczeniu do agnostycyzmu, wynika z zupełnie innego doświadczenia, z przeżycia 
niewyrażalnej pełni, a nie niewypełnionej pustki. Jeżeli mistyk mówi o Pustce, to 
dlatego, że nie chce swoimi określeniami czy pojęciami przysłonić Niewypowiedzianego, 
agnostyk zaś nie może odnaleźć rzeczywistości, którą zapewne chciałby jakoś 
określić. Jedyne, co łączy prawdziwego mistyka i uczciwego agnostyka, to niechęć 
do paplania głupot na temat Boga. Każdy z nich odczuwa ją jednak z zupełnie 
innego powodu. 

Doświadczenie "negacj i" nie wyk lucza też t e g o , co głosi w i a r a . 
Chrześcijański mistyk, jakkolwiek byłby niechętny intelektualnym dysputom o 
Bogu, nigdy nie może zanegować faktu, że Bogu spodobało się objawić przez 
słowa Pisma Świętego, czy że Dobra Nowina jest przekazywana przez "głupotę 
głoszenia". Św. Dionizy, tak bardzo przywiązany do "świętej niewiedzy", pisze z 
przekonaniem: "Tak też codziennie nasi nauczyciele mądrości Bożej ponoszą 
śmierć za prawdę i świadczą swoimi mowami i swoimi działaniami, że nauka 
chrześcijańska, dotycząca Boga i prawd, jest wyższa od wszystkich innych swą 
czystością i wzniosłością, i nawet, że jest jedyną". Istnieją więc pojęcia, które 
mówią prawdę o Bogu, choć są nieskończenie nieadekwatne do Rzeczywistości 
Boga. Jedno nie przeczy drugiemu. Wybitny współczesny teolog prawosławny, 
Paul Evdokimov, twierdził, że teologia negatywna tylko dlatego może tak wysoko 
wznosić się ku Bogu, gdyż opiera się na prawdzie teologii afirmatywnej. Podważać 
pełną adekwatność pojęć i symboli mówiących o Bogu można tylko wtedy, gdy 
się je dogłębnie przeżyje i zostanie przez nie pociągniętym w dobrym kierunku. 
Dlatego "im wyżej wznosi się linia pionowa, tym głębiej wrasta ona w linię poziomą" 
czyli w fundament wiary. 
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Również inny współczesny teoretyk mistyki, Thomas Merton, często 
zwracał uwagę na błędne przeciwstawianie z jednej strony doktryny głoszonej 
przez Kościół, z drugiej zaś niezwykłego przeżycia duchowego dostępnego jedynie 
wybranym jednostkom. Stosując to przeciwstawienie lansuje się dziś obraz 
mistyka jako "buntownika przeciw dogmatom". Jednak dla chrześcijanina właśnie 
formuły wiary służą jako "punkt startowy mistycznej wspinaczki do Boga". To 
prawda, że samolot musi odbić się od ziemi, aby wznieść się ku niebu, jeżeli 
jednak pas startowy jest źle skonstruowany, grozi to wypadkiem już na samym 
początku. Zarazem dogmaty przez cały czas weryfikują przeżycia mistyka, gdyż 
jest on, ze względu na wyjątkową aktywność duchową, bardzo podatny na 
subiektywne ułudy, i luzje, różne fanaber ie wyo b r aźn i i s i lne dz ia łan ie 
podświadomości. "Istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że ciemność wiary, której 
celem jest udoskonalenie ludzkiej inteligencji na poziomie przekraczającym 
możliwości ludzkiej natury, może być wykorzystana w celu podporządkowania 
inteligencji człowieka siłom poniżej jego natury." Chroni przed tym intelektualna 
głębia chrześcijańskiej doktryny. 

P r ó b a d e f i n i c j i 

Mistyka, w e d ł u g ś w i a d e c t w a św. D ion izego, jest b e z p o ś r e d n i m 
doświadczeniem Boga w naszej duszy, jest z n a j o m o ś c i ą Stwórcy bez 
pośrednictwa czegokolwiek stworzonego, widz ia lnego, słyszalnego czy 
rozumianego. Jest stanem miłosnej ekstazy, w której nasze naturalne zdolności 
umysłowe osiągają dzięki łasce status nadprzyrodzony. Mistyka jest też drogą, 
w trakcie której człowiek wiary, dążąc do spotkania Boga i zdając sobie sprawę z 
nieadekwatności symboli i konstrukcji myślowych mających oddać Jego naturę, 
wkracza w obszar tajemnicy, negacji, w końcu Pustki. Jednak jego "boska 
niewiedza" nie tyle przeczy teologii pozytywnej, co ją dopełnia i podkreśla jej 
objawioną prawdę. Bóg "porywa" tych, którzy zawierzyli Jego objawieniu. 

W mistycznej ekstazie wszystko znika. Pozostaje tylko Bóg. Wszystko 
znika, by odnaleźć się na nowo. Doświadczenie mistyczne daje nam dotknąć 
tego, co stanie się "na końcu czasów". Stworzenie powróci i zjednoczy się ze 
swoim Stwórcą. Nie zniknie, nie utożsami się z Nim, lecz zostanie przebóstwione 
w człowieku. Mistyka więc nie tyle porzuca świat, co składa go na powrót w Bogu. 

U k r y t y a u t o r 

Dzieła św. Dionizego, odnalezione i docenione w Kościele Wschodnim, 
większy wpływ miały jednak na duchowość i teologiczną refleksję chrześcijaństwa 
zachodniego. Od kiedy w IX wieku znalazły się na dworze Ludwika Pobożnego 
jako dar bizantyjskiego cesarza, zyskały rangę równą kanonicznym pismom 
apostołów. Intelektualiści średniowieczni byli przekonani, że św. Dionizy 
reprezentuje ezoteryczne nauki św. Pawła. Jako grecki filozof z pochodzenia, a 
chrześcijański teolog przez zrządzenie łaski, stał się w ich oczach opatrznościowym 
współtwórcą intelektualnych podstaw mistycznej doktryny chrześcijaństwa. Jego 
autorytet wzrósł na Zachodzie jeszcze bardziej, kiedy okazał się on jednym z 
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legendarnych założycieli Kościoła galijskiego i pierwszym biskupem Paryża. 
Rewelację tę odkrył opat Hilduin, którego klasztor miał dotąd za patrona św. 
Dionizego, legendarnego apostoła Galów i męczennika. Z jakichś kronik wyszło 
na jaw, że na rozkaz papieża biskup Aten poszedł założyć nowe biskupstwo 
właśnie w miejscu, w którym później powstało opactwo Saint Denis i gdzie jeszcze 
później wszystko to udowadniał opat Hilduin. Jeden św. Dionizy był więc również 
drugim św. Dionizym. Pod wpływem podwójnego autorytetu świętego i głębi jego 
nauk pozostawali niemal wszyscy wielcy teologowie i mistycy średniowiecza, np. 
Jan Szkot Eriugena, Ryszard ze św. Wiktora, Tomasz Gallus, Robert Grosseteste, 
Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Mistrz Eckhart, jak również wielu mistyków 
nowożytnych, jak Teresa z Awilli czy Jan od Krzyża. 

Współcześnie każdy, kto pod wpływem fascynacji "teologią mistyczną" 
zajrzy do dowolnego podręcznika filozofii bądź teologii, dowie się, że traktaty, 
które dotąd przypisywano św. Dionizemu, napisał ktoś zupełnie inny. Okazuje 
się, że starożytny biskup Efezu Hypatiusz, który wysuwał w Konstanynopolu 
podejrzenia dotyczące autorstwa "Corpus Dionisiacum", i którego nikt przez wiele 
wieków nie chciał słuchać, miał niestety rację. W jego ślady odważyli się pójść 
dopiero renesansowi demaskatorzy średniowiecznych wypaczeń - Laurencjusz 
Valla i Erazm z Rotterdamu, podejmujący nieśmiałe próby podważenia 
"mistycznej" legendy. Ostateczny cios św. Dionizemu zadała współczesna nauka 
w osobach znamienitych badaczy starożytnych tekstów Kocha i Stiglmayra, którzy 
ogłosili, że "Corpus Dionisiacum" został napisany nie wcześniej niż w V wieku. 
Aby nie tworzyć niepotrzebnej pustki w historii duchowości, starano się odnaleźć 
"nowego" autora starożytnych traktatów. Najpierw okazał się nim biskup 
monofizycki Seweryn z Antiochii, później inny biskup monofizycki Piotr Iberin. 
Dość szybko przyznano jednak, że jest to kolejna pomyłka. Autor "Corpus 
Dionisiacum" po raz drugi obronił się przed pomówieniem o monofizytyzm. Oprócz 
tego nic pewnego nie da się o nim powiedzieć. Chcąc trzymać się rygorów nauki 
można jedynie przypuszczać, że po pierwsze - był on mnichem osiadłym w Syrii, 
po drugie - znał dogłębnie teologię chrześcijańską i filozofię neoplatońską. To 
wszystko. Reszta jest "ukryta". 

Zastanawiający i wręcz symboliczny jest fakt, że ten, który stał się ojcem 
chrześcijańskiej apofatyki, sam został poddany metodzie "negacji" - nie był bowiem 
ani biskupem Aten (co zdawał się sugerować), ani Paryża (co już wymyślono za 
niego), nie znał św. Pawła, ani nie nawracał Galów, nie był też Sewerynem z 
Antiochii. Po oczyszczeniu go z tych wszystkich określeń pozostaje nam tylko 
jedno - był bez wątpienia mistykiem. W ten sposób dotykamy tego, co było 
najistotniejsze w jego życiu i co powinno być również najistotniejsze dla nas. 
Ponadto, dostrzegając w Pseudo-Dionizym prawdziwego mistyka, możemy też 
zrozumieć "tajemniczą" łatwowierność starożytnych i średniowiecznych 
chrześcijan. Zawarta w "Corpus Dionisiacum" mądrość sprawia przecież wrażenie, 
jakby rzeczywiście została zrodzona w bliskości apostołów. 

Rafa! Tichy 
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Autoportret ze śmiercią meksykańskiego malarza Jose Guadelupe Posada 
(zm. 1913 r.). Jego prace publikujemy na stronach: 6, 11, 19,38,73, 104, 169, 195 228, 

239, 289, 292, 327, 348, 375. 
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Jak twierdzi Gerszom Szolem, nieodłącznym rysem 
mistycyzmu jest konserwatyzm. Jego zdaniem mistycy 
"wydają się sami odkrywać na nowo źródła tradycyjnego 
autorytetu. Przebyli drogę, która doprowadziła ich z powrotem 
do tego samego źródła, z którego on wypłynął. A ponieważ ów 
autorytet ukazuje im oblicze do tego stopnia identyczne z tym, 
które posiadał już wiele pokoleń przed nimi, nic nie każe im 
go zmieniać. Przeciwnie, starają się go zachować jak 
najwierniej". 

ERNST WEISSKOPF 

PODWÓJNE ŻYCIE ANIOŁA ŚLĄZAKA 

Najsłynniejszy mistyk niemieckiego baroku Johann Scheffler, znany 
bardziej jako Anioł Ślązak, figuruje w "Encyclopaedia Britannica" jako "polish 
mystic", choć najprawdopodobniej nie znał w ogóle języka polskiego. Nie jest to 
jednak największy problem, jaki przysparza badaczom ta niezwykła postać. 
Najbardziej nurtuje ich pytanie, jak to się stało, że mistyk, którego wczesne pisma 
- jak twierdzą - balansowały niemal na krawędzi herezji, przeistoczył się nagle w 
jednego z najbardziej zagorzałych polemistów kontrreformacji. Prawie wszyscy 
biografowie Anioła Ślązaka wskazują na przełom, jaki nastąpił w jego życiu między 
rokiem 1657 a 1661. Niemiecki uczony Schrader posunął się nawet do twierdzenia, 
że istniało dwóch Aniołów Ślązaków: pierwszy - subtelny poeta i mistyk, oraz 
drugi - fanatyczny polemista i arogant. Brzmi to niemal jak historia ze Stevensona 
- dr Jakyll i mr Hyde... 

Tymczasem fakty sąjednoznaczne - istniał tylko jeden Anioł Ślązak. Urodził 
się w 1624 r. we Wrocławiu w zamożnej rodzinie luterańskiego patrycjusza. 
Studiował medycynę i filozofię na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie oraz 
Padwie, gdzie w 1648 r. uzyskał tytuł doktora. Po powrocie na Śląsk został 
nadwornym medykiem księcia Sylwiusza Nimroda z Oleśnicy. 

Był osobą bardzo spragnioną Boga i już od młodzieńczych lat doświadczał 
stanów mistycznych, które opisywał w swoich manuskruptach. Nie doszło jednak 
do ich wydania, gdyż oleśnicki cenzor luterański, pastor Christoph Freitag, zakazał 
ich druku wietrząc herezję. Scheffler podał się więc do dymisji i opuścił dwór w 
Oleśnicy. 

12 czerwca 1653 r. w kościele św. Mateusza we Wrocławiu przyjął 
katolicyzm, a fakt ten uzasadnił w wydanej w tym samym roku broszurze. Cztery 
lata później, kiedy był w wieku chrystusowym, ukazało się drukiem jego największe 
dzieło mistyczne "Cherubinischer Wandersmann" (w Polsce znane jako "Anielski 
pątnik" lub "Cherubowy wędrowiec" - przyp. red.). Uchodzi ono do dziś za 
najdoskonalszy wykwit poezji mistycznej niemieckiego baroku. 

Johann Scheffler pełnił też funkcje nadwornego medyka Ferdynanda III 
oraz radcy i marszałka dworu biskupa śląskiego. W 1661 r. otrzymał najniższe 
święcenia kapłańskie. Wówczas też rozpoczął działalność polemiczną po stronie 
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kontrreformacji, której plonem były m.in. dwa tomy "Ecclesiologii", gdzie znalazły 
się takie traktaty jak np. "Zwierciadło kacerstwa", "Bożek rozumu" czy "Miotełka 
do zamiatania robactwa". Przed śmiercią napisał jeszcze poemat o czterech 
rzeczach ostatecznych, w którym na wzór Dantego odbywa wędrówkę po 
zaświatach. Zmartw roku 1679. 

Badacze mają problem z Schefflerem, radykalnie przeciwstawiając jego 
twórczość poetycką działalności polemicznej, jego mistycyzm - zaangażowaniu 
po stronie kontrreformacji. Problem ten wydaje się fałszywy. Kiedy spojrzymy na 
życie Anioła Ślązaka jak na całość, zobaczymy, że jego działalność polemiczna 
była logiczną konsekwencją jego przeżyć mistycznych. Jest przecież całkowicie 
logiczne, że jeśli ktoś poznał prawdę, to będzie jej bronił przed zafałszowaniem. 
Jeśli zaś poznał ją dogłębnie (a poznanie mistyczne jest w religii poznaniem 
najgłębszym), wówczas jego obrona będzie jeszcze żarliwsza. Podam przykład: 
jeżel i mistyk przeżywa ekstazę eucharystyczną, w której dane mu jest 
bezpośrednie doświadczenie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, to nie 
może przyłączyć się do tych, którzy twierdzą, że jest to obecność jedynie 
symboliczna. Jeżeli poglądy takich ludzi stająsię coraz bardziej rozpowszechnione, 
to obowiązkiem mistyka jest im się przeciwstawić i dać świadectwo prawdzie. 

Jak twierdzi Gerszom Szolem, nieodłącznym rysem mistycyzmu jest 
konserwatyzm. Jego zdaniem mistycy "wydają się sami odkrywać na nowo źródła 
tradycyjnego autorytetu. Przebyli drogę, która doprowadziła ich z powrotem do 
tego samego źródła, z którego on wypłynął. A ponieważ ów autorytet ukazuje im 
oblicze do tego stopnia identyczne z tym, które posiadał już wiele pokoleń przed 
nimi, nic nie każe im go zmieniać. Przeciwnie, starają się go zachować jak 
najwierniej". 

Szolem pisze o dwóch wzajemnie sprzecznych i uzupełniających się 
aspektach wszelkiej mistyki: konserwatywnym i rewolucyjnym. Wydaje się, że 
współcześni badacze częściej koncentrują się na tym drugim, uwypuklając w 
doświadczeniu mistycznym wszystko to, co ociera się o herezję. Nierzadko 
dokonują swych interpretacji na wyrost, stawiając niesłusznie wielu mistyków 
poza granicami ortodoksji. To właśnie przydarzyło się Aniołowi Ślązakowi. 

Tymczasem już samo pojęcie tradycji zakłada jej rozwój w czasie, choć 
jej tożsamość w tym samym czasie pozostaje niezmienna. Owa niezmienność 
dotyczy samej istoty wiary, natomiast zmieniać się mogąjej wyrazy symboliczne. 
Tożsamość Kościoła jest tożsamością organizmu żywego. Aby oddać plastycznie 
sens tego twierdzenia, teologowie przywołują obraz żołędzia, który jest tym samym 
żołędziem zarówno w momencie kiełkowania, jak też jako krzak dębu czy stuletni 
dąb. Oddajmy jeszcze raz głos Gerszomowi Szolemowi: 

"Mistyk, który nadaje swoim świętym tekstom, doktrynom i rytuałom własnej 
religii nowe symboliczne znaczenie - a tak właśnie czynili prawie wszyscy mistycy 
i to decydowało w znacznym stopniu o ich oddziaływaniu w dziejach religii -
odkrywa nowy wymiar, nową głębię w obrębie własnej tradycji. Dzięki temu, że 
używa symboli, by opisać własne doświadczenie i sformułować swoje wyobrażenia 
o nim, potwierdza w rzeczywistości swoją reinterpretacją autorytet religijny, czy 
to traktując części tradycji jako symbole, czy to próbując przy pomocy nowych 
symboli je rozjaśnić". 
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Wielu badaczy formułuje wniosek, że Anioł Ślązak, kiedy został 
kontrreformacyjnym polemistą, wyparł się i przekreślił swoją dotychczasową 
twórczość mistyczno-poetycką. Tymczasem spod jego pióra nigdy nie wyszło 
ani jedno zdanie, w którym odwołałby którekolwiek ze swoich doświadczeń 
mistycznych lub dystansował się od choćby jednego swojego wersetu. 

Krytycy piszą najczęściej, że w "Cherubinischer Wandersmann" promował 
on ideę niewidzialnego, zjednoczonego Kościoła, natomiast w "Ecclesiologii" 
zwalczał ją twierdząc jednoznacznie, że "nie ma żadnej świętości poza Kościołem 
katolickim". Tymczasem Anioł Ślązak pozostawał w granicach ortodoksji, twierdząc 
za św. Cyprianem, że poza Kościołem nie ma zbawienia, i za św. Augustynem, 
że Bóg ma nie tylko wrogów wśród swoich przyjaciół, ale i przyjaciół wśród swoich 
wrogów. Dopuszczał więc możliwość zbawienia tych, którym nie dane było 
poznanie Ewangelii, choć podkreślał, że zbawienie to może dokonać się tylko 
poprzez Kościół - mistyczne Ciało Chrystusa. Naukę tą potwierdził zresztą w 
całej rozciągłości Sobór Watykański II. 

Współcześni badacze wytykają Schefflerowi zwłaszcza ostry język, jakim 
posługiwał się krytykując "kacerstwo wszelkiego rodzaju". Ich zdaniem, takim 
tonem nie mógł mówić człowiek wypełniający wolę Boga. Tymczasem jeśli 
przyjrzymy się księgom natchnionym; czy to prorockim Starego Testamentu czy 
pismom nowotestamentowym, np. listom św. Pawła, znajdziemy w nich wiele nie 
przebierających w słowach opisów tych, którzy odstąpili od Boga. Sam Anioł Ślązak 
nawiązywał zresztą w swoich traktatach do Biblii. Kiedy nazywał heretyków "psami 
niezgody", powtarzał jedynie sformułowanie św. Pawła z Listu do Galatów (5,21) 
i z Listu do Filipian (3,2). 

To, że większość badaczy widzi sprzeczność między twórczością poetycką 
a polemicznąAnioła Ślązaka Geden z krytyków napisał nawet, że "Cherubinischer 
Wandersmann" podyktowały mu anioły, natomiast "Ecclesiologię" - demony), 
wynika też z odrzucenia myśli, że Bóg może działać w historii. Wielu ludzi 
skłonnych jest zaakceptować Absolut całkowicie transcendentny, z którym 
obcować można jedynie w innych wymiarach rzeczywistości, w jakiejś ekstazie, 
nadprzyrodzonej wizji, przeżyciu mistycznym. Nie mogą natomiast pogodzić się 
z faktem Boga wcielonego w historię, którego obecność może realizować się w 
prostych na pozór wydarzeniach, w codziennych faktach naszego życia. Istota 
chrześcijaństwa polega na pełnieniu woli Boga - w każdym czasie i w każdym 
miejscu. Kontakt z Bogiem nie musi ograniczać się do stanów mistycznych. Modlić 
się można np. poprzez ciężką pracę. Można tę pracę ofiarować Bogu w jakiejś 
konkretnej intencji. Wypełniać wolę Bożą to znaczy zachowywać na co dzień 
Jego przykazania. To także dawać świadectwo prawdzie, wówczas gdy panoszy 
się kłamstwo. Jeżeli w tym świetle spojrzymy na działalność polemicznąAnioła 
Ślązaka, to jego zaangażowanie po stronie kontrreformacji wydaje się logicznym 
dopełnieniem jego przeżyć mistycznych. 

Ernst Weisskopf 
tłum.: Adam Stein 
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Podjęcie wysiłku ekspansyjego jest dla odkrywcy 
ogromne, jego wola działania musi być oparta na potężnym 
fundamencie. Jest on zbudowany przez ekspansję wewnętrzną 
zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej. W 
przypadku iberyjskich odkrywców źródłem ich siły jest religia, 
oryginalny i dynamiczny katolicyzm. Rola długotrwałych 
postów, modlitw i innych praktyk religijnych przed wyruszeniem 
staje się oczywista; nie jest to zwykły wyraz pobożności, lecz 
przejaw ugruntowanej interioryzacji. Niestety, religijność 
odkrywców nie doczekała się pogłębionych studiów. A szkoda, 
bo analiza mitu Eldorado czy mistycznego źródła "wody życia ", 
które miało znajdować się na Florydzie, prowadząca do 
hiszpańskiej wersji legendy o św. Graalu, ukazuje owej 
religijności nieoczekiwane bogactwo. 

NIKODEM BOŃCZA-TOMASZEWSKI 

HEROSI EKSPANSJI 

Wiele podstawowych dla europejskiej kultury pojęć znalazło się na 
śmietniku historii. W najciemniejszą jego czeluść zepchnięte zostało pojęcie 
ekspansji. We współczesnym słowniku oznacza on syntezę wszelkiego zła. 
Przemoc, krew, wojna, psychopatyczni wodzowie i ogłupione przez nich tłumy 
podążające na rzeź - to standardowe skojarzenia przywoływane przez ten 
patetyczny niegdyś termin. Skojarzenia te są tamą dla dalszych prób analizy 
ekspansji. Powstaje intelektualna blokada trudna do przebycia. 

A jednak ekspansja wciąż powraca, nie daje o sobie zapomnieć, wciąż 
obecna w kulturze i pojawiająca się w najbardziej niespodziewanych momentach. 
Musimy sobie zdać sprawę, że obok dziedzin tradycyjnie postrzeganych jako 
ekspansywne - polityki i wojny - praktycznie wszystkie sfery naszego życia noszą 
znamiona ekspansj i . Ekspanduje jednostka i ekspandują społeczeństwa. 
Ekspanduje nauka obejmując coraz to nowe aspekty rzeczywistości, ekspanduje 
sztuka szukając form ekspresji, ekspanduje technika, ekspanduje ideologia, 
ekspanduje religia. 

Obecnie ekspansja rozumiana jest przez pryzmat tego, jak się ją 
uzasadnia, a że legitymizacja staje się najbardziej widoczna podczas wojen, w 
chwili kiedy zachodzi potrzeba całkowitej mobilizacji jednostki i społeczności, 
wtedy należy się odwołać do najgłębszych argumentów, by wyzwolić wolę 
działania. Dlatego kroniki pełne są dramatycznych mów wodzów, królów, cesarzy, 
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w których zawarte jest wezwanie do walki, podbudowane solidną pochwałą 
podboju. Dlatego też w świadomości masowej ekspansja utożsamiana jest z 
podbojem. 

Obiegowa, "gazetowa" koncepcja ekspansji zupełnie zapomina, że podbój 
jest tylko jednym z jej aspektów. Jest tak spłaszczona, że odwołuje się jedynie 
do praw natury, które mają nie tylko uzasadnić ekspansję, ale też uczynić ją 
konieczną. Wyższość rasy, dialektyka rozwoju historii, konieczność dziejowa czy 
nakaz bogów - to podstawowe argumenty takiego uzasadnienia. Co ciekawe, 
odwoływali się do nich nie tylko militaryści rzymscy czy pruscy. W czasach 
najnowszych liberalnie nastawione kręgi naukowe patrzą na ekspansja jak na 
prawo natury. Według tej interpretacji wszystko wokół ekspanduje, np. w 
kosmologii paradygmatem jest ekspandujący model wszechświata, w biologii 
ewolucja jest ekspansją życia (lub DNA, jak chcą niektórzy). Połączenie tych tez 
z m o d n ą wiz ją człowieka j a k o "czwartego szympansa" skazuje nas na 
naturalistyczną ekspansję, której bezwiednie podlegamy wraz z całą przyrodą. 

" P r a w o n a t u r y " 

Prymitywne patrzenie na ekspansję przez pryzmat legitymizacji prowadzi 
do wskazania jakiejś determinacji działania i staje się zręcznym argumentem do 
usprawiedliwienia każdego postępowania. Determinacja ta, jak już wspomniałem, 
może być materialna - odwołująca się do "praw natury" lub quasi-transcendentalna 
- odwołująca się do poruczeń bogów. Ta ostatnia, choć wychodzi od religijnych 
korzeni, zatrzymuje się na podkreśleniu "rozkazu bogów" jako jedynego, 
aczkolwiek bardzo skutecznego argumentu mobilizacyjnego. Doprowadza to do 
"spłaszczenia" rozumienia ekspansj i , ograniczonego do bezrefleksyjnych 
skojarzeń z agresją, najczęściej militarną, o deterministycznym charakterze. Traci 
się z pola widzenia inne istotne czynniki oraz wyjałowią "pierwotne bogactwo" 
ekspansji w kulturze. 

W o l a 

Nie twierdzę, że biologiczna ekspansja człowieka, zarówno jednostkowa, 
jak i gatunkowa, nie ma zdeterminowanego zwierzęcego charakteru. Nie 
determinuje to jednak ekspansji kulturowej człowieka, niczym nie zdeterminowanej 
oprócz jego woli. 

Musimy spojrzeć na ekspansję jak na element kultury, który jak wszystko 
inne w kulturze jest wyrazem woli człowieka. Motywów takiej ekspansji należy 
szukać w wolnym ludzkim działaniu i w kulturze jako wyniku owej działalności. 
Ekspandująca natura wpływa na nasze działania, chociażby dlatego, że lubimy 
ją naśladować, ale jest to wpływ drugorzędny. Również "materialne" bodźce 
ekspansji, takie jak: nowe tereny łowieckie, rolnicze, pasterskie, dostęp do 
surowców, rynków zbytu etc. są w istocie drugorzędne i zupełnie niewystarczające 
do podjęcia ekspansji. 
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Ekspansja kulturowa to wprowadzenie pewnego ładu na obszary 
dotychczas "niezagospodarowane", przy czym chodzi tu nie tylko o środowisko 
naturalne, ale też o sferę umysłową. Inicjacja ekspansji może nastąpić wtedy, 
gdy zakorzenienie w rzeczywistości jest dostatecznie silne, gdy jednostka lub 
grupa wie, że osiągnęła pewną prawdziwą wizję świata. Zmusza to do podjęcia, 
zazwyczaj bardzo uciążliwych, działań mających na celu rozszerzenie ładu. 
Mówiąc dokładniej, chodzi tu o "wzmocnienie" ładu, gdyż ład już istnieje, jest 
zapisany w budowie świata, wymaga jedynie wprowadzenia w kulturę. 

Innymi słowy, ekspansja to interioryzacja porządku, to rzeczywistość, po 
której może nastąpić jego eksterioryzacja - ekspansja zewnętrzna. Interioryzacja, 
określana czasem mianem ekspansji wewnętrznej, polega nie tylko na prostym 
przyswojeniu dostarczanych treści. Złożoność świata narzuca jej z jednej strony 
twórczy charakter, a z drugiej - boską pomoc w jej realizacji. 

P u s t e l n i k i i n t e r i o r y z a c j a 

Ekspansję najlepiej jest rozpatrywać przez pryzmat działania jej herosów, 
ludzi, którzy ekspansję realizują. 

Pierwszym herosem ekspansji jest pustelnik, realizujący jej wewnętrzny 
aspekt. Pustelnik, dla osiągnięcia pełnej interioryzacji ładu, odsuwa się od 
wszelkich czynności mogących mu w tym przeszkodzić. Dąży do osobowego 
zakorzenienia się w rzeczywistości, gdyż tylko to prowadzi do pełnej realizacji 
całości ludzkiego potencjału. Dlatego wszelkie pustelnictwo ma charakter religijny, 
sacrum jest przecież najgłębszą "warstwą" rzeczywistości. 

P i e r w s z ą c z y n n o ś c i ą p u s t e l n i k a jest u ś w i a d o m i e n i e s o b i e ł a d u 
kosmicznego, zrozumienie otaczającego nas świata wjak najszerszym aspekcie: 
metafizycznym, historiozoficznym, eschatologicznym etc. Najpełniej służą temu 
oczywiście wizje, w których ów ład jest objawiany, choć jest przecież wiele innych 
źródeł wiedzy pustelnika. 

Kontemplacja porządku świata umożliwia silne "osadzenie" siebie w 
teraźniejszości, zrozumienie własnej roli jako cząstki całego ładu i odpowiednie 
ukierunkowanie własnej woli. Umożliwia to zwalczanie zła w sobie, zaprowadzenie 
w sobie ładu wewnętrznego. 

Oczywiście, nie wyczerpuje to złożonego zagadnienia pustelnictwa, 
wskazuje jedynie na pewne jego aspekty powiązane z ekspansją. 

Praktyki pustelnicze, umożliwiające ekspansję wewnętrzną na najgłębszym 
poziomie, będą realizowane przez innych bohaterów ekspansji. Różnorakie posty, 
praktyki ascetyczne, pobyt w miejscach odludnych, często poprzedzają ekspansję 
zewnętrzną. 

Warto dodać, że za jednostkową ekspansją wewnętrzną idzie wzmocnienie 
całej społeczności, nawet jeżeli jej członkowie nie brali w niej bezpośredniego 
udziału. Dlatego też często mamy do czynienia z ekspansją wewnętrzną na 
poziomie społecznym. Społeczeństwo takie rezygnuje z ekspansji zewnętrznej, 
zmierzając jedynie do odpowiedniego wzmocnienia wewnętrznego i do scalenia 
przebiegającego na wszystkich możliwych płaszczyznach, od terytorialnej, 

344 FRONDA WIOSNA 1997 



gospodarczej i politycznej po ideologiczną i religijną. Scalenie to, tak jak w 
przypadku j e d n o s t k i , zmierza do osadzenia s p o ł e c z n o ś c i w s z e r s z y m 
metafizycznym kontekście. 

Społeczeństwo Chin z czterdziestowiekową tradycją jest klasycznym 
przykładem takiej ekspansji wewnętrznej w skali społecznej. Po okresie ekspansji 
wewnętrznej (od czasów dynastii Czou - XII/XI wiek p.n.e. do dynastii Cin - III 
wiek), kiedy ustalono podstawowy zrąb granic terytor ia lnych, następuje 
zahamowanie ekspansji na dotychczasową skalę i początek wzmocnienia 
wewnętrznego. Dalsza ekspansja ma charakter odmienny od znanych nam 
indoeuropejskich przykładów (np. ekspansja rzymska). Nie jest to wyjście na 
zewnątrz, lecz rodzaj konsolidacji wewnętrznej. Już za czasów dynastii Czou 
(XII/XI w p.n.e.) król Wang, Syn Nieba, rządzi dzięki mandatowi niebios. Niebo 
jest centrum wszechświata i utrzymuje jego wieczny ład. Analogicznie: królestwo 
to centrum świata, a król i społeczeństwo muszą koncentrować się na utrzymaniu 
j e g o t r w a ł o ś c i . Trwałość zapewnia nie rozszerzenie z e w n ę t r z n e , lecz 
wewnątrzspołeczna praca obejmująca wszystkie grupy, od rodziny po dwór. Idee 
te kształtują elity już u początków państwa, a ich trwałość jest niezwykła. 
Pogłębiona przez konfucjanizm doktryna "państwa środka" - centrum świata, 
przetrwa do 12 lutego 1912 roku, kiedy to zostanie obalony ostatni cesarz - Pu 
Yi. 

Innym ciekawym przypadkiem społecznej ekspansji wewnętrznej są 
plemiona hebrajskie. Te koczownicze plemiona semickie, po wezwaniu przez 
Jahwe, odbywają wędrówkę ekspansyjnązakończonąwXIII w. p.n.e. przybyciem 
do Palestyny. Wtedy następuje właściwa ekspansja, zasiedlenie i podbój ziem 
Kananejczyków, zakończone w XI w. powstaniem królestwa. Nie ma tu sensu 
zagłębiać się w powszechnie znaną historię. Dość powiedzieć, że dalej następuje 
poznawanie, m.in. dzięki prorokom, porządku metafizycznego i jego interioryzacja 
społeczna, o niespotykanej w innych kulturach sile, której moc musi być 
wystarczająco duża, by Izrael mógł się przygotować na przyjście Mesjasza. Biblijne 
dzieje Żydów w sposób modelowy przedstawiają poszczególne etapy społecznej 
ekspansji wewnętrznej. 

E k s t e r i o r y z a c j a 

Jej widowiskowość, barwna sceneria, zaangażowanie nietuzinkowych 
postaci oraz możliwość osiągnięcia widocznych i szybkich efektów, odwraca 
uwagę od równie ważnej dla całego procesu ekspansji - interioryzacji. 

Choć ekspansji zewnętrznej poświęcono już wiele uwagi, bo sprawą tą 
zajęto się tuż po wynalezieniu pisma, czyli w poematach i kronikach sumero-
akadyjskich, to mimo wszystko warto się jej przyjrzeć. A to dlatego, że wokół 
ekspansji w jej etapie zewnętrznym narosło wiele nieporozumień. Liczne apoteozy 
podboju militarnego i politycznego, szczególnie te XIX-wieczne, legitymizujące 
kolonializm w "naukowych" szatach, doprowadziły do utożsamienia go z ekspansją 
w ogóle. Sparaliżowało to wszelkie głębsze analizy, utrudniając zrozumienie 
istotnego składnika kultury. Nałożyła się na to kalka utożsamiająca każdego, kto 
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by wszelkiej ekspansji nie potępiał, z militaryzmem, agresją e t c , co skutecznie 
utrudniło omawianie nawet tak niewinnych form ekspansji, jak np. działalność 
odkrywcza. 

O d k r y w c a 

W porządku przyczynowym pierwszym herosem fazy eksterioryzacji jest 
odkrywca. Jest to oczywiste, gdyż przed zaprowadzeniem ładu należy zakreślić 
granice świata, który ów ład przyjmie. Linia na mapie zakreślona przez odkrywcę 
jest jednocześnie granicą świata. Poza nią rozciąga się "ziemia nieznana", nie 
poddająca się ładowi strefa chaosu. Ekspansję odkrywczą świetnie charakteryzuje 
Księga Rodzaju: "każda istota żywa winna nosić imię nadane jej przez Adama". 

Najwspanialszym teatrem działalności odkrywcy są oceany w okresie tzw. 
Wielkich Odkryć na przełomie XV/XVI wieku. Nieznany Ocean, nieskończony 
obszar o nieograniczonej przestrzeni, otwarty jest dla każdego. Jednak eksploracji 
podejmują się z początku tylko Portugalczycy i Hiszpanie. Dlaczego? Nie powodują 
tego masy biednego rycerstwa, żądnego przygód i szybkiego zysku, jak to zwykło 
się mniemać. Odkrycia nie wymagją tylu ludzi, by mogły przyczynić się do 
rozwiązania kwestii hidalgos. Zresztą "opłacalność" uczestnictwa w wyprawie 
jest z ekonomicznego punktu widzenia żadna, a ryzyko ogromne. Z 265 
uczestników ekspedycji Magellana powraca 18! Przywożone przez poszczególne 
ekspedycje towary sąznikomej wartości, np. Kolumb przywozi przyprawy zamiast 
pożądanego złota. Nic zatem dziwnego, że odkrywcy-żeglarze często muszą 
uzupełnić załogi okrętowe w więzieniach. 

Podjęcie wysiłku ekspansyjnego jest dla odkrywcy ogromne, jego wola 
działania musi być oparta na potężnym fundamencie. Jest on zbudowany przez 
ekspansję wewnętrzną zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej. W 
przypadku iberyjskich odkrywców źródłem ich siły jest religia, oryginalny i 
dynamiczny katolicyzm. Rola długotrwałych postów, modlitw i innych praktyk 
religijnych przed wyruszeniem staje się oczywista; nie jest to zwykły wyraz 
pobożności, lecz przejaw ugruntowanej interioryzacji. Niestety, religijność 
odkrywców nie doczekała się pogłębionych studiów. A szkoda, bo analiza mitu 
Eldorado czy mistycznego źródła "wody życia", które miało znajdować się na 
Florydzie, prowadząca do hiszpańskiej wersji legendy o św. Graalu, ukazuje owej 
religijności nieoczekiwane bogactwo. 

Podstawowa rola ekspansji wewnętrznej jako czynnika umożliwiającego 
ekspansję zewnętrzną, w tym odkrywczą, jest jeszcze lepiej widoczna w wymiarze 
społecznym. Wszak Hiszpanów i Portugalczyków ukształtowała 500-letnia 
ekspansja wewnętrzna zwana Reconquistą. 

Odkrywca nie tylko zakreśla granice dla ładu, który niesie, ale "odkrywa" 
też nowe aspekty rzeczywistości i konfrontuje je z ładem niesionym, wzbogacając 
go i uzupełniając. Zdawałoby się, że odkrywanie świata jest jedyną rolą odkrywcy, 
a w świat wchodzi on jak "czysta karta" zapisywana przez otoczenie. Obraz ten 
jest jednak niepełny, nie możemy zapomnieć, że odkrywca wchodzi w nieznane 
z pełną i zinterioryzowaną wizją rzeczy, że jego odkrycia nie zbudują ładu, lecz 
wzmocnią i pogłębią stary. 
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Obecnie ekspansję realizuje nauka. Powiązanie nauki z ekspansją jest 
jasne. Nauki - i to nie tylko ścisłe - rozwinęły się na gruncie ekspansywnej kultury 
e u r o p e j s k i e j . Ich n a j w i ę k s z y rozkwit o d b y w a się o b e c n i e w S t a n a c h 
Z j e d n o c z o n y c h , k tórych s p o ł e c z e ń s t w o i k u l t u r a w y k a z u j ą n i e z w y k ł ą 
ekspansywność, symbolizowaną przez na wpół mityczną "podróż na Zachód". 
Dodatkowo widoczne jest ścisłe powiązanie nauki z technologią, a więc z dziedziną 
z definicji ekspansywną. Jest ono dobrze widoczne w badaniach kosmosu, "finał 
frontier - ostatniej granicy". Słowo frontier jest trudne do przetłumaczenia, termin 
pogranicze nie najlepiej je oddaje. Z perspektywy ekspansji najlepiej określić je 
jako odwrócenie naszego "przedmurza". Amerykanie ożywiają XIX-wieczny mit 
pionierski. Sprzężenie odkrywcy i naukowca jest w ich przypadku jasne, gdyż to 
nauka umożliwia i kieruje współczesnymi "wielkimi odkryciami". 

Z d o b y w c a 

Drugim bohaterem ekspansji zewnętrznej jest zdobywca. Mylnie uważany 
za jedynego herosa ekspansji przez tych, którzy podbój utożsamiająz ekspansją 
w ogóle. Zdobywcy nie ma sensu poświęcać wiele uwagi, napisano już o nim 
wiele, choć z drugiej strony wśród barwnych opisów wojen, przelewu krwi i 
wspaniałych łupów z jednej strony oraz i potępiających tyrad z drugiej - zaginęła 
gdzieś rola woli, podbudowanie nią ekspansji wewnętrznej oraz zniknął gdzieś 
ład. 

Wolę konkwistadorów ożywiał ten sam duch co odkrywców. Królom 
Sumero-Akadu bóg Marduk oddawał miasta, wojsko rzymskie nie podejmowało 
żadnych działań bez auspicjów czyli bez poznania woli bogów, sarmaci walczyli 
pod opieką Najświętszej Panienki, wszyscy byli osadzeni w kosmicznym ładzie. 
Niemniej działalność zdobywcy jest niewątpliwie destrukcyjna. Zniszczenie starego 
ładu, by uczynić miejsce nowemu, zazwyczaj "boskiemu" porządkowi, jest 
podstawą ekspansywnej działalności zdobywcy. Rzecz jasna, jak wszystko w 
kulturze, podbój ma charakter ambiwalentny, jeżel i nie nastąpi po nim 
wprowadzenie ładu. Jeżeli zasadzi się tylko na zniszczeniu, wówczas "porządek 
demoniczny" zastąpi "porządek boski". Najazd Hunów, budzący grozę nawet wśród 
"barbarzyńców" czy XIII-wieczny najazd Mongołów miały w oczach współczesnych 
taki charakter. Nie możemy jednak przypisać zniszczeniu w czasie podboju 
charakteru wyłącznie demonicznego. Choć brzmi to paradoksalnie, destrukcja 
jest często niezbędna do budowy nowego porządku. Zdobywca, choć nic nie 
buduje, robi miejsce dla nowego ładu i dlatego jest jednym z herosów podboju. 
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P i o n i e r 

Na pustych, bezładnych terenach budową porządku zajmuje się pionier. 
Tak jak budowa duchowego fundamentu ładu nastąpiła już na etapie ekspansji 
wewnętrznej , tak pionier musi zbudować mater ia lne postawy ekspansj i 
zewnętrznej, co jest niezbędne dla dalszej kontynuacji ekspansji. 

Pionier pozostaje niedocenionym bohaterem ekspansj i . Bezbarwny 
pasterz, chłop, robotnik czy technik nie zawiera w sobie tej barwności i dynamiki 
jaką posiedli jego poprzednicy. Brak jej w pracach irygacyjnych starożytnych 
rolników egipskich lub w kolonizacji chłopskiej wieku XIII. Właściwie tylko 
Amerykanie umieli uczynić pioniera herosem - bohaterem eposu. Dlatego XIX-
wieczny "Dziki Zachód" to najlepszy teatr działalności pioniera. Ożywiony starym 
purytańskim duchem, który nakazywał budowę Nowej Jeruzalem, pionier 
amerykański wyrusza wraz z rodziną, by budować lepszy ład. Jest to poniekąd 
nowy ł a d , ale nowy w takim sensie, że realizuje on w sobie naj lepsze, 
najistotniejsze cechy starego, te cechy, których "otłuszczone" elity nie mogą już 
realizować. 

Pionier jest zdecydowany na wprowadzenie porządku, ale najważniejszym 
jego zadaniem jest utrzymanie go. Dlatego podstawowy schemat westernu 
zasadza się na pojawieniu się wrogów ładu, bandytów lub Indian, którzy chcą 
przywrócić chaos. Dalej następuje zbrojna z nimi konfrontacja i ocalenie ładu 
przed chaosem. Nadaje to działaniom stabilizującym pewien symboliczny wymiar, 
nie możemy jednak zapomnieć, że pionier realizuje ekspansję zewnętrzną przez 
czynności typu technicznego: rolnicze, a potem przemysłowe, wydobywcze i 
wytwórcze. 

M i s j o n a r z 

Ogólnie ujętą ekspansję rozpoczyna pustelnik, a kończy ją inny bohater 
związany z sacrum - misjonarz. Zadaniem misjonarza jako herosa ekspansji jest 
osadzenie ładu na transcendentnych podstawach. 

Niesienie wiary przez kapłanów wydaje się nam obecnie oczywiste; wielu 
misjonarzy, (np. św. Wojciech, św. Patryk czy św. Cyryl i św. Metody) jest 
patronami europejskich narodów. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że stała 
obecność misjonarzy oraz ich wielka rola w chrześci jaństwie jest czymś 
wyjątkowym, nie znajdującym pełnej analogii w innych religiach. Islam powierza 
rolę misjonarza zdobywcy, a religie Wschodu w ogóle nie prowadzą stałej 
działalności misyjnej, co wynika z ich interioryzacyjnego charakteru. 

Siła chrześcijańskiej misji wypływa oczywiście z uniwersalistycznego 
charakteru tej religii, zasadzającego się na wezwaniu: "Idźcie na cały świat i 
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!". Ta ekspansja zewnętrzna oparta 
jest nie tylko na interioryzacji wiary przez jednostkę, jak to jest np. z wędrującymi 
mistrzami w buddyzmie, lecz również na ekspansji wewnętrznej o społecznym 
wymiarze. Dlatego patronami misji w Kościele katolickim są: św. Teresa, 
karmelitanka zamknięta za klauzurą klasztoru w Lisieux oraz św. Franciszek 
Ksawery, który przemierzył całą Azję. 
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Wspomniana przeze mnie na początku ekspansja wewnętrzna Izraela 
przygotowuje fundamenty pod uniwersalne, skierowane na ekspansję zewnętrzną, 
chrześcijaństwo. Dzięki niej chrześcijaństwo nie musi przechodzić przez fazę 
interioryzacji i jakby od razu może zająć się ewangelizacją, czyli zaprowadzeniem 
ładu Chrystusa we wszechświecie. 

Dlatego również misjonarza musimy zal iczyć w poczet bohaterów 
ekspansji. Bez niego, bez osadzenia w transcendencji, jej trwanie byłoby krótkie. 

Z a k o ń c z e n i e 

Ekspansja pozostaje w kulturze jednym z ważnych i nie do końca 
zrozumianych elementów. Dlaczego jedne kultury podejmująten rodzaj ekspansji, 
a nie inny? Co skłania Europejczyków do ekspansji zewnętrznej? Dlaczego wybrali 
oni te, a nie inne jej formy? Jak głębokie są sakralne korzenie ekspansji? To 
tylko niektóre z nasuwających się pytań. Szukając na nie odpowiedzi, należy 
przestać traktować ekspansję jako coś wstydliwego, związanego jedynie z 
podbojem. Warto poszukiwać tych odpowiedzi, bo jeśli chcemy zrozumieć naszą 
kulturę, musimy zrozumieć ekspansję - jeden z jej podstawowych elementów. 

Nikodem Bończa-Tomaszewski 
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Andrzej Wierciński 

PRZYBRANE SYNOSTWO, 
CZY POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO. 

C z ę ś ć I I : "Czas i kierunkowość. powtarzalność i odwracalność" 

Muszę rozpocząć od utyskiwania na Redakcję "Frondy" z powodu 
niechlujnego wydania mojego tekstu w poprzednim tomie. 

Przede wszystkim został opuszczony podtytuł, który brzmiał: Część I: 
"Pojęcie metafory" 

Następnie, w najprostszej transkrypcji jaką przyjąłem dla wymowy słów 
hebrajskich, zostało tzw. "podniesione e " (wymawiane krótko, albo wcale) 
zamienione na zwykłe. Wobec tego wiele terminów zostało nieprawidłowo 
zapisanych (np. nie powinno być cheszebon, bo wymawia się cheszbon itd.). 
Opuszczono także liternictwo greckie, choć Redakcja nim dysponuje, skoro 
streszczenie tomu było po grecku. 

Nie zamieszczono również tabeli dotyczących polaryzacji pozyskiwanych 
znaczeń przez człowieka, którą proponowałem umieścić. 

Ostatecznie postanowiłem jeszcze bardziej uprościć t ranskrypcję 
brzmienia słów hebrajskich. Zwykłe e będzie więc oznaczało także krótko 
wymawiane "podniesione e ", a wcale go nie będzie, kiedy jest ono prawie 
niesłyszalne. Beth czytane miękko zostanie zapisane jako v, aby odróżnić od 
waw, gdy czyta się go jako w. Przypominam też, że cadde oznaczam przez te, a 
końcowego ha się nie wymawia, chyba że ma pod spodem kropkę. 

Wszakże i ja muszę się uderzyć w piersi i przyznać do opuszczenia dwóch 
kropek nad u w greckich terminach: hujos i hujothesia. Ponadto pojawił się błąd 
składniowy w wyrażeniu tzelem u demuth ha raasz ha eretz, bo powinno być: 
tzelem u demuth eretz ha raaszah, czyli "obraz i podobieństwo ziemi, która się 
trzęsie", ale nie zmienia to wartości gematrycznej. Zwrócił mi na to uwagę pan 
Paweł Zdun, który wydał ostatnio swe znakomicie wierne tłumaczenie "Pieśni 
szabatowych" z Oumran. Odtąd będzie on sprawdzał moje teksty, za co jestem 
Mu bardzo wdzięczny. Chciałbym na koniec zaprotestować przeciwko nazywaniu 
mnie "wybitnym kabalistą" (zob. strona 203 poprzedniego tomu), ponieważ w 
ogóle nie uważam się za kabalistę. Owszem, jestem zafascynowany wizją świata 
i człowieka, która przewija się w obiegowym piśmiennictwie kabalistycznym, 
pozostającym w mojej dyspozycji, jak również stosuję najprostszą procedurę 
gematrii celem uzyskania choćby niewielkiego wglądu w potencjał semantyczny 
słów Biblii hebrajskiej, ale to wszystko. Właściwie przyznaję się tylko do skromnych 
i ograniczonych poczynań hermeneutycznych w duchu antropologii religii. 

A teraz wracam do rzeczy .... 
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Otóż nie ma Syna bez Ojca, a do natury Ojca można się nieco przybliżyć 
rozważając pojęcie czasu. Trzeba więc wrócić do dalszego cytowania księgi 
Kaznodziei. Nie zawadzi przy tym powtórzyć te miejsca, które pojawiły się przy 
końcu części I: 
Ekl. 3.1:"Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją 

porę. 
2: Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas 

wyrywania tego, co zasadzone. 
3: Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas 

budowania. 
4: Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. 
5: Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni; jest czas 

pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. 
6: Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas 

odrzucania. 
7: Jest czas rozdzierania szat i czas zszywania, jest czas milczenia i 

czas mówienia. 
8: Jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas 

pokoju. 
11: Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność (= 

olam; może też chodzić o "świat eonów") włożył w ich serca, a 
jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od 
początku do końca. 

Znów przerwę, aby stwierdzić, że olam (=146) bi (=2) lev (=32) ha 
(=5) adam (=45) = 230 = hakkarah (5+20+200+5), oraz: isz = 3 1 1 = tzelem (=160) 
ha (=5) olam (=146), tj., że: "Świat w sercu człowieka" zawiera się w "świadomości" 
(też: "rozpoznaniu"), a "człowiek", to "obraz świata". W ten sposób od razu widać 
dobrze znaną i z innych religii koncepcję człowieka jako mikrokosmosu. 

I dalej Kaznodzieja konkluduje: 
3.15: "To, co jest, było już dawno, a to co będzie, też już jest od dawna, bo 
Bóg przywraca (= biqqesz -"wzywa", "pragnie", "poszukuje") to, co 
przeminęło". 

Ostatni werset stoi w jawnej sprzeczności z augustiańską koncepcją 
tzw. "linearnego czasu" jako strumienia niepowtarzalnych wydarzeń, której do 
dziś gorącymi adwokatami są przedstawiciele chrześcijańskiej ortodoksj i . 
Tymczasem Kaznodzieja, w odniesieniu do czasu w swych zestawieniach, 
podkreśla zarówno powtarzalność, jak i nawet periodyczność (por. "czas 
sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone"), przy uwzględnieniu dwoistej 
opozycyjności". 

Chciałbym bardziej szczegółowo wdać się w tę materię i od razu zauważyć, 
że chodzi tu o symetrię w wymiarze czasu ("powtarzalność"), jej odwracanie 
(opozycyjność) i jej łamanie bez powtórzeń (unikalność). Występuje w tym 
wszystkim zależność od stopnia dokładności pomiarutycb, czy innych własności 
porównywanych systemów (lub stanów jednego systemu) w ich zmienności, oraz 
poziomu ich komplikacji. 
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W ludzkiej praktyce życiowej widać wyraźne liczenie się z cyklicznością 
powtórzeń. Rolnik, na nowo siejąc pszenicę, spodziewa się, że mu nie wyrosną 
same bławatki, a radiostacja emituje swe audycje jako modulacje jak najściślej 
speriodyzowanej fali nośnej. Osobnik ludzki jest powtarzalny w wartościach 
parametrów swej natury gatunkowej, a w innych może być unikalny (np. w liniach 
papilarnych palców dłoni, których odciski służą do identyfikacji w kryminalistytce). 
Nawet w dziejach ludzkości występuje określony stopień powtarzalności wydarzeń, 
bo inaczej historycy nie mogliby napisać swych dzieł, w których powtarzają się 
słowa "wojna", "pokój", "państwo" itd., itd. 

Słynne powiedzenie Heraklita (tak samo mówił Konfucjusz), że nie można 
dwa razy wkroczyć do tej samej rzeki, to taka sobie półprawda, bo powtarza się 
substancjalność wody i wiele innych cech, które stanowią, że rzeka jest nadal 
rzeką, ale racja jest i w tym, że jakieś tam inne cechy jej stanów się nie powtarzają. 

W każdym razie rzecznikom bezwzględnej linearności czasu zabroniłbym 
uczestnictwa w obrzędowości rocznego kalendarza liturgicznego! 

Czy ta złośliwość oznacza, że w ogóle nie mają oni racji? Niekoniecznie... 
W moim przekonaniu sprawa ma się tak. 
Procesualizm "tego świata" rozciąga się na skal i, której jednym z 

ekstremów jest bezwzględna powtarzalność, a drugim zaś bezwzględna 
unikalność. Co więcej, na wejściu była powtarzalność, ponieważ zaczął się on, 
zgodnie z obiegowym modelem ekspandującego W s z e c h ś w i a t a , od ery 
"hadronowej", w której występowały tylko oddziaływania silne i każdy element 
oddziaływał z każdym innym, przy utrzymaniu dynamicznej równowagi między 
supergęstym gazem elementarnym i kwantami promieniowania. Wszelkie więc 
procesy anihi lacj i i tworzenia się cząstek i antycząstek, oraz kwantów 
promieniowania, były powtarzalne i (horrible dictu!) odwracalne. Trwało to 
ewentualnie nie dłużej niż 10" 4 sekundy. Dopiero dalsze fazy ekspansji stworzyły 
umożliwienia dla zachodzenia lokalych procesów nieodwracalych i zmierzających 
do unikalności. 

Jakby nie było, w świecie widać d ia lektykę niezmienniczości i 
zmienniczości (prawdziwi marksiści by się wściekli, bo dla nich wszystko jest 
zmienne), a niby jak się ma przejawiać niezmienniczość w sposób niestacjonarny 
(tj. przez "trwanie tożsamościowe")? Oczywiście tylko w powtarzalności 
periodycznej (lepiej, bo lepsza symetria), lub aperiodycznej (gorzej), przy czym 
może się to dziać w formie nieciągłej, albo ciągłej (fale harmoniczne). 

W każdym razie czas mierzymy za pomocą procesów uznanych za ściśle 
speriodyzowane, a więc o możliwie dokładnej symetrii powtórzeń o równej 
odległości fazowej. Jego bardziej precyzyjny pomiar zaczął się co najmniej w 
górnym paleol icie w oparciu o systematycznie prowadzone obserwacje 
astronomiczne, zapisywane w kodzie numerycznym (żłobione kreski, albo dołki 
na kościach), przy czym naturalną jednostką była doba. Znany był miesiąc 
synodyczny Księżyca i cykl roczny Słońca, a ten drugi najprawdopodobniej na 
podstawie pasma konstelacji zodiakalnych. Inną zasadą pomiaru były pozorne 
ruchy wyróżnionych konstelacji w cyklu rocznym, w tym ich dołowanie i górowanie 
nad linią horyzontu. A więc, wszystko to opierało się na znakomicie powtarzalnych 
cyklach ruchów wyróżnionych ciał niebieskich na firmamencie. Z kolei to, co 
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mierzyło czas na niebie było korelowane z tym co ważnego dla człowieka działo 
się na ziemi, jako myśliwego, rybołowcy i zbieracza. Chodziło o cykle życiowe 
wyróżnionych gatunków zwierzęcych i roślinnych, zmiany krajobrazowe i fazy 
klimatyczno-pogodowe. Wtedy to narodziły się algorytmy naukowe i pierwsze 
ujęcia matematyczne. 

Po dłuższym czasie prowadzonych obserwacji, a obejmowały one coraz 
to nowe ciała niebieskie, człowiek zdał sobie sprawę z faktów zakłócania różnych 
periodycznych cykliczności. Z kolei, rozwój kultury, który osiągnął poziom 
cywilizacji zurbanizowanych, przyniósł uświadomienie sobie kierunkowego upływu 
czasu z okresowością zdarzeń, ale też ze zdarzeniami niepowtarzalnymi. Powstała 
więc koncepcja czasu ujmowanego metaforycznie (i to w bardzo różnych 
językach), jako strumień, czy rzeka wydarzeń. Przeplatanie się jednak 
niewątpliwej powtarzalności z unikalnością prowadziło również do wyobrażenia 
czasu jako rozwijającej się spirali (może lepiej powiedzieć "sprężyny"). 

Mamy też w Biblii koncepcję otchłannego "morza dni", z którego wyłaniają 
się "królestwa - epoki". Inne są też interwały czasowe na ziemi, a inne przy Bogu 
("boskie lata"). Wreszcie samo pojęcie świata nabiera czasowego charakteru 
jako "eon" - olam. 

W dalszym jednak ciągu, i tak jest do dziś, czas mierzony jest za pomocą 
standardowych procesów o uznanej, ścisłej periodyczności. Co się tyczy zaś 
samej natury czasu, to spory trwają do chwili obecnej (charakter jego związku z 
przestrzenią i materią, czy jest ciągły, czy nie, czy ma nałożoną strzałkę kierunku, 
jaki jest interwał teraźniejszości w subiektywnym naliczaniu czasu e t c , e t c ) . Nie 
będę tu streszczał tych dyskusji, ale chcę skorzystać z okazji i zająć się egzegezą 
pojęcia czasu, ujętego w terminologii Biblii hebrajskiej, przy czym będzie to dla 
czytelnika przykład pełniejszego zastosowania procedur gematrii i współbrzmienia 
fonetycznego (tzw. przeze mrue homojofonii, której nie należy mylić z homofonią). 

Tak więc, słowem ogólnie oznaczającym "czas" jest eth (70 + 400 = 470) 
i jest ono rodzaju żeńskiego, choć w liczbie mnogiej może występować zarówno 
końcówka żeńska - oth, jak i męska - im. 

Jak widać, z a p i s a n e jest ono d w i e m a l i terami o i m i o n a c h ajin 
(70+10+50=130) i taw (400+6=406). Pierwsze oznacza "oko" (też: "źródło wody", 
"pierścień"), a oko widzi świat jako rozległą przestrzeń nieba i życiowej powierzchni 
Ziemi, wypełnionych mnóstwem odrębnych od siebie rzeczy, oraz, co najwyżej 
krótkotrwałe procesy w postaci ruchu, zmian barw, kształtu itp. tychże rzeczy. 

Człowiek należy, wraz z małpami człekokształtnymi i zwierzokształtnymi, 
a też i małpiatkami, do rzędu zwierząt naczelnych - Primates. Sam jest do dziś 
bez wątpienia małpoludem - istotą dogłębnie spolaryzowaną na psychomózgowy 
potencjał człowieczeństwa i ogromnie rozbudowaną stronę cielesną, i po części 
psychiczną, spionizowanej małpy z rodzaju australopiteków (zob. rozdz. II w mojej 
książce: "Magia i religia"). U prymatów zaś, z powodów przystosowawczych, 
najbardziej rozwinięty jest zmysł wzroku i eksploracji czuciowej dłoni i stóp. Ta 
ostatnia konkretyzuje, niejako "usolidnia", widziane przez oczy rzeczy, gdy 
dochodzi do bezpośredniego z nimi kontaktu, umożliwiając manipulację i 
lokomocję. Gorzej jest ze słuchem i innymi zmysłami. Tymczasem słuch, to 
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percepcja bardziej procesualna, a w tym sekwencji słów mowy artykułowanej. 
Dla oka zaś, świat to "rzeczy-wistość". Pitagoras słusznie doradzał "wsłuchiwanie 
się w świat" (akroasis). 

Konsekwentnie literze ajin przypisana jest cyfra "70", symbol bardzo 
licznego, ale skończonego zbioru elementów w biblijnej numerologii. 

Natomiast imię taw, to "znak", ale w szczególności jakiejś granicy, końca, 
bo jest ostatnią l iterą alfabetu hebrajskiego i ma przypisaną cyfrę "4" na 
najwyższym poziomie, tj. setek. Liczba "4" oznacza końcową część procesu, 
dzielonego na 4 fazy. 

Już w samym zapisie słowa eth - "czas", zawiera się więc idea zmierzania 
do kresu mnogości przedmiotowych stanów rzeczywistości. 

W liternictwie paleohebrajskim, wywodzącym się poprzez alfabet synaicki, 
ze specjalnie dobranych hieroglifów egipskich, litera ajin ma uproszczoną formę 
koła (co odpowiada egipskiemu determinatywowi "okrągłości" i "źrenicy oka"), a 
taw - krzyża + , lub x, co jeszcze bardziej podkreśla "czwórkowość" tej ostatniej. 

Chciałbym w tym miejscu poczynić wzmiankę, że paleohebrajskie taw 
wewnątrz ajin, to postać litery teth tak samo zapisywanej dla starogreckiej theta, 
o wartości liczbowej "9". Litera ta jest jedyną w alfabecie hebrajskim, której imię 
nie wywodzi się z hebrajszczyzny (przyjmuję jego zapis za F. Weinrebem bez 
jod, czyli jako 9+400=409, podobnie jak dla cheth = 408, choć nie wiem o jaką 
tradycję oparł się Weinreb). 

W literze teth, która skupia w sobie całość zapisu paleohebrajskiego na 
"czas" - eth (a i zawiera go w sobie jako współbrzmienie fonetyczne), kryją się 
najgłębsze tajemnice gnozy "czterech światów", której bardziej dynamiczną 
reprezentację stanowi biblijna wizja tronowego rydwanu Boga Wszechmogącego 
- merkavah, jej to osiąganie było celem szkół prorockich Izraela, a potem drogi 
inicjacyjnej zw. maaseh merkavah - "dzieło merkaby". Wspaniale wyraża ją 
Apokalipsa św. Jana, jak najsłuszniej ostatnia księga kanonu chrześcijańskiego. 
Widzi ją "wewnętrzne oko", do którego teth się zarazem odnosi. O tym to "oku" 
wypowiedział się nader wyraźnie Jezus (Łk. 11.33-36), bardzo poegipsku wiążąc 
ją z korcem, miarą objętości (ale trzeba przeczytać t ł u m a c z e n i e Bibli i 
protestanckiej, którą zwykle się tu posługuję, z tym, że "świecę" należy zamienić 
na "lampę", bo jest lychnos). Nie ma możliwości rozwodzić się tutaj nad teth i 
liczbą 9, a i byłoby to przedwczesne. Stwierdzę tylko tyle, że chodzi o archetyp 
mandali, t j. podmiotowości i jej rozwinięcia w imago mundi, imago hominis i 
instrumentom gnosis. Dodam jeszcze takie równoważności gematryczne: taw 
(=406) b (=2) galgal (=66) = 474 = daath (4+70+400) = arbaah (=278) olamim 
(=196) = hekhal (=65) teth (409), tzn.: "taw (znak krzyża) z kole", to " gnoza", 
odnosząca się do "czterech światów", której "świątynię" (też: "pałac") stanowi 
teth 

Symbol krzyża w kole, to najstarszy, archeologicznie poświadczony znak 
(z przed ok. 50000 lat). Nota bene, związek teth z merkabązdołał dostrzec chyba 
tylko jeden z braci Kohenówze średniowiecznego kręgu Ijjun. 

A teraz spróbujmy wziąć pod uwagę słowa zdające się współbrzmieć z 
"czasem" - eth. W pierwszym rzędzie będzie to eth (1+9=10) - "wróżbiarz", a 
więc specjalista od magii przewidywawczej, orazath (1+9=10) - "wolno", "powoli". 
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Następne stówa to ad (70+4=74), przechodząc w ed - "wieczność", "świadek", 
"aż ... do", oraz od (70+6+4=80) - "jeszcze", "znowu", a wreszcie - oth 
(1+6+400=407) - "znak", "litera", "cud", przy czym już na samym początku księgi 
Rodzaju (1.14) odnosi się ono do "świateł niebieskich" (= m e o r = 247 = mazzar 
- "konstelacja gwiezdna"), które oddzielały dni od nocy i były znakami dla 
oznaczenia pór, dni i lat". Można jeszcze dopuścić ewentualność współbrzmienia 
z etz -"drzewem". 

Wszystkie te pojęcia mają niewątpliwy związek z czasowością. 
Z kolei, ściśle pochodnym od eth są terminy itti (70+400+10=480) -

"periodyczny", attah (70+400+5=475) - "teraz" i athid (70+400+10+ 4=484) -
"przyszłość" (w sensie przygotowywania czegoś). Dalsze określenia różnych form 
ujęcia czasu i jego cykli, to: iddan (70+4+50=124) - "okres czasu", szanah 
(300+50+5=355) - "rok", moed (40+6+70+4=120) - "pora", "sezon", "okres 
świąteczny", szaah (300+70+5=375) - "godzina", rega (200+3+70=273) - "chwila", 
"moment", "spokój", zman (7+40+50=97) - "czas (wyznaczony)", później "data", 
no i najbardziej naturalne cykle: jom (10+6+40=56) - "dzień" -ściśle współbrzmiący 
z "morzem" - jam (10+40=50); "wody firmamentu", to wszak "szkliste morze" w 
Apokalipsie i majim (=90) ragija (=380) = 470 = eth, czyli właśnie "wody 
firmamentu", to "czas", dodajmy za Kabałą, "męski" i "pionowy", oraz lejlah 
(30+10+30+5=75)-"noc". 

Czyż zdziwi nas równoważność, że leiloth (=476) we (=6) jamim (=100) 
= 582 = eth (=470) jhwh (=26) elohim (=86), t j.:, że "noce i dni", to "czas Pana 
Boga" (uwaga: poza rozumieniem dosłownym, w określeniu tym kryje się tajemnica 
stwierdzenia: "jeden dzień w oczach Pana jest jak tysiąc lat" (ps. 90.4 i 2 P. 3.8), 
oraz "dzień i noc Brahmy", to doba -kalpa, odpowiadająca 4 epokom kosmicznym 
- jugom razy dwa = 864 x 1 0 7 lat ziemskich, przy czym świat przejawiony, to 
"dzień" = 432 x 1 0 7 lat, co warto porównać ze znanym nam już słowem hebrajskim 
feve/ (400+2+30) = 432 - "okrąg świata". 

T y m c z a s e m , " d z i e ń w c z o r a j s z y " , "czas m i n i o n y " , to ethmol 
(1+400+40+6+30=477), "przeszłość", to avar (70+2+200=272), a "jutro", 
"następny dzień", to machar (40+8+200=248), lub macharat (=648). 

Nie od rzeczy będzie w s p o m n i e ć , że "właściwy czas", to ofen 
(1+6+80+50=137), wywodzące się od innego, oprócz galgal (=66), terminu dla 
"koła", tj. ofan, tak samo, jak ofen zapisywanego. Istotne jest dla nas to, że 
"koła" - ofanim (=187) występują w wizji merkavah i są "pełne oczu", a chodzi o 
gwiezdne orszaki anielskie. I nic dziwnego, bo ajin = 1 3 0 = kokhav (=48) ha (=5) 
mazzal (=77), t j ., że "oko" (oczywiście w odniesieniu do gwiazdy), to "gwiazda 
konstelacji". W ogóle "anioł Najwyższego", to "duch gwiazdy", bo maleakh (=91) 
ha (=5) eljon (=166) = 262 = mach (=214) kokhav (=48) ha (=5) din (=64) itd. 

Niebo jest w Biblii porównywane do "zwoju księgi", i jej pismo, to właśnie 
układy g w i e z d n e , a p ismo p r z e n o s i s ł o w a . Oto ki lka r ó w n o w a ż n o ś c i 
gematrycznych, które jednoczy wartość 828: sefer (=340) ha (=5) mazzloth (=483 
= kokhavim (=98) ha (=5) raąija (=380)) = mazzaroth (=653) ha (=5) moedim 
(170) = miszthar (549) ha (=5) saruach (=274) = sod (=70) ha (=5) urim (=257) 
we (=6) tummim (=490) = a/ef(=111) we (=6) taw (=406) ha (=5) ruach (=214) 
elohim (=86) = riszon (=557) we (=6) acharon (=265) = ha (=5) othioth (=823), 
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czyli że: "księga konstelacji gwiezdnych", to "księga gwiazd firmamentu", jak 
również to: "konstelacje gwiezdne pór czasu", "pismo g w i e z d n e , które 
zawieszone", "tajemnica świateł i spełnień" (chodzi o "wyrocznię Pana" tak 
nazwaną od jakichś dwu elementów; podejrzewam, że mogło chodzić o obracające 
się koła liter), "a/ef i taw Ducha Bożego", "Pierwszy i Ostatni", a wszystko to 
razem to "(te) litery". Warto zwrócić także uwagę na fakt, że pojawiły się dobrze 
znane samookreślenia Pantokratora z Apokalipsy. Jak wiadomo, obszernie 
wywodzi na temat powiązań astronomicznych liter słynna Księga Formowania -
sefer ha jetzirah. 

Jednak 828 przynosi jeszcze, w związku z "czasem" - eth, następujące 
wyrażenie. omer(=241) ha (=5) eth (=470) jhwh (=26) e/oh/m (=86) i omer 
(=241) ha (=5) lejloth (=476) we (=6) jamim (=100), co znaczy: "mowa czasu 
Pana Boga", oraz "mowa nocy i dni". Kto nie wierzy, niech przeczyta Psalm 19, 
który głosi: 
1.2: "Niebiosa wyliczają chwałę Boga (tu: e/), a firmament narratorem dzieła rąk 

Jego. 
3: Dzień dniowi przekazuje słowa (=omer), zaś noc nocy obwieszcza 

wiedzę (=daath). 
4: Nie jest to mowa (=omer), nie są to słowa (-devarim). Nie słychać 

ich głosu (go/)-
5: A przecież po całej Ziemi rozchodzą się ich ustalenia (w sensie 

przydzielania sznurem mierniczym - qaw) i do krańców okręgu świata (=feve/) 
sięgają ich słowa (=millah). Tam na nich postawił Słońcu przybytek. 

6: A Ono jak oblubieniec wychodzi spod baldachimu, raduje się jak m o c a r z 
biegnąc swą drogą. 

7: Z końca nieba wyjście Jego, i solstycjum Jego na krańcach." (własne 
tłumaczenie). 

Trochę zanadto się rozpisałem, a tu daleko do końca, ale pojęcia 
odnoszące się do czasowości są tego godne. Dobrze, lecz co ma z tym wspólnego 
problem "Synostwa Bożego"? O tyle ma, powtarzam, o ile cokolwiek trzeba 
powiedzieć o Ojcu, a bez Niego nie ma Syna !!! 

Kontynuuję więc analizę terminu eth, i obecnie przyszła kolej na listę słów 
biblijnych, które odpowiadają swą wartością zewnętrzną liczbie 470. SątoIrenafTj 
( 2 0 + 5 0 + 4 0 0 ) - " towarzysz", oszeq ( 7 0 + 3 0 0 + 1 0 0 ) - "ucisk", miszqal 
(40+300+100+30) - "ciężar", eseq (70+300+100) - "spór", "walka", takhan 
(400+20+50) - "wymierzać", "szacować", "stanowić" (stąd tokhen - "astronom"), 
aqasz (70+100+300) - "być na fałszywej drodze", "uznawać za winnego", arar 
(70+200+200) - "obnażać", "niszczyć", nathakh (50+400+20) - "wylewać się", 
"wylewać", telem (400+30+40) - "bruzda", "zagon", szetzef (300+90+80) -
"wypływ", "powódź", szeqa (300+100+70) - "miejsce zatopione", "pogrążony", 
"ogień gasnący", qarqa (100+200+100+70) - "podłoga", "posadzka", nekhoth 
(50+20+400) - "skarbiec", co można zwieńczyć słowem ha (=5) tahalikh 
(=400+5+30+10+20) - "(ten) proces" (od biblijnego tahalukhah - "procesja", 
"kroczenie do przodu"). Należałoby teraz przejrzeć wszystkie miejsca w Biblii, w 
których występuje eth i wszystkie wypisane powyżej słowa, oraz dokonać 
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interpretacji, co jest tutaj rzeczą całkowicie niemożliwą. Mogę tylko doradzić 
czytelnikowi, aby ze znaczeń tych słów utworzył sobie narrację o czasie w 
odniesieniu do człowieka, ewentualnie z punktu widzenia cyklicznościagrarnej 

Jeśli idzie o tę ostatnią, to wystarczy zacytować kontekst telem - "zagonu", 
"bruzdy" w cyklu rocznym z Psalmu 65: 

3: (...) "Do ciebie przychodzi wszelki człowiek 
4: Z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą nam 

Występki nasze, Ty je przebaczasz. 
5: Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, 

by mieszkał w sieniach Twoich; 
Nasyćmy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. 

10: Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; 
Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz zboże ich. 
Albowiem tak je przygotowujesz: 

11: Napawasz jej zagony (=telem), równasz jej skiby, 
Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. 

12: Wieńczysz rok obfitością swoją, a drogi Twoje ociekają tłustością". 
Wyjściowym wyrażeniem jest tu "Strumień (albo: "Kanał") Boży Pełen 

Wody" - peleg (=113) elohim (=86) małe (=71) majim (=90) = 360. Biorąc pod 
uwagę fakt, że peleg znaczy też "podział", to mimo woli nasuwa się na myśl 
związek 360 z podstawowym cyklem solarnym, przy podziale koła eliptyki na 
360°, no i ha (=5) szanach (=355) - "(ten) rok" = 360. W rezultacie peleg elohim 
małe majim (=360) ha (=5) pikkah (=105) = 470 = eth, t j .: "Strumień Boży 
Pełen Wody, Który Wytryskuje" - odpowiada "czasowi". 

Za tym, że narrację złożonąze słów o wartości 470 warto zarazem odnieść 
do człowieka (zresztą cała Biblia wypełniona jest tą antropiczną perspektywą, 
nie wyłączając samego Boga; i cóż w tym dziwnego skoro chodzi o relację Boga 
i świata do człowieka; dlatego nie rażą mnie żadne antropomorfizmy) za czym 
przemawiają dosadnie dwie równoważności: 470 = tokh (=420) ha (=5) adam 
(=45) = 108+ha (=5) enosz (=357), a 108, to m.in. słowa choq (8+100) -
"ustalenie", "granica", "ustawa", chamas (8+40+60) - "uciskać", "odrzucać" i chatzi 
(8+90+10) - "strzała". Mamy tu więc stwierdzenie, że "czas" to "ucisk człowieka 
(=adama)", zaś dla człowieka (=enosz) oznacza on "ucisk" obejmujący "ustalenie 
strzały". 

Niby wszystko jasne, ale co robią na liście 470 pojęcia "posadzka"- qarqa 
i "skarbca" nekhothl 

Najpierw trzeba podkreślić, że pierwszy z tych terminów tyczy się w Biblii 
wyłącznie "posadzki" świątyni Salomona z jej Miejscem Najświętszym -
sanktuarium Pana, sali z tronem sędziowskim w pałacu królewskim i wreszcie 
- dna morskiego. 

I rzeczywiście "przybytek Pana" zawiera w sobie "czas", bo miqdasz (=444) 
jhwh (=26) = 470 = middoth (=444, tu pisane bez waw i w relacji do wymiarów 
świątyni w 1 Kri. 7.9) jhwh (=26), jest on zbudowany z kamieni (w Nowym 
Jeruzalem-żywych, tj. "Synów Bożych") według "miar Pana". Określenie middoth 
w hebrajskim ma też znaczenie: "normy moralne", "etyka". 
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Odnośnie zaś sensu "dna" dla qarqa, to występuje on tylko raz jeden w 
całej Biblii u Amosa w kontekście Sądu Pańskiego: 

9.1: "Widziałem Wszechmogącego stojącego przy ołtarzu i rzekł do mnie, 
uderz w głowicę, niech zadrżą sklepienia i upadną na głowy ich 
wszystkich, a resztę ich zabiję mieczem (Świątynia zostanie więc 
zburzona! A.W.), Żaden uciekający z nich nie ujdzie, ani też nie uratuje się żaden 
uchodźca. 

2: Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a 
choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół. 

3: A choćby się ukryli na szczycie Karmelu, wyśledzę ich tam i 
wyciągnę; a choćby się ukryli przed moimi oczami na dnie (=qarqa) morza, i 
tam nakażę wężowi, aby ich kąsał." 

6: (Wszechmogący, Pan Zastępów) buduje w niebie swoją komnatę 
(nieprawda, jest maaloth - "stopnie", "schody") a strop swój zakłada na ziemi 
(powinno być "sklepienie nad ziemią"); skrzykuje wody do morza i rozlewa je 
po powierzchni ziemf (przypominam o metaforze morza dni). 

I oto wąż ma coś wspólnego z "dnem morza", co przywodzi mi na 
myśl Gi lgamesza, który wyrwał z dna wód Świata Podz iemnego "zioło 
nieśmiertelności", lecz wąż mu je z powrotem odebrał, jak również notorycznie 
występująca (od czasów Górnego Paleolitu) w różnych kulturach metaforę "węża 
czasu". I rzeczywiście, wszak eth = 470 = nachasz (=358) jhwh (=26) elohim 
(=86), tj. "czas", to "wąż (ale i maszijach =358 - "Mesjasz") Pana Boga". To 
samo dostaniemy dla wyżej badanej wartości 828, bo równa się jej określenie: 
nachasz (=358) eth (=470) - "wąż czasu". 

Został nam jeszcze "skarbiec" - nekhoth (=470). Otóż, rzecz cała w tym, 
że termin ten związany jest jedynie z historią króla Hiskiasza (chizqijah(u) -130, 
lub 136 - "Mocą jest Jhwh", lub "Moją Mocą jest Jhwh"). Słyszeliśmy już o nim w 
części I, kiedy to "rzecznicy książąt babilońskich" złożyli mu wizytę, aby się 
dowiedzieć o cudownym uzdrowieniu, którego doświadczył. Magiczne, lub 
medyczne uzdrowienie nie było wtedy rzadkością, więc z Hiskiaszem musiało 
wydarzyć się coś szczególnego. Wtedy to, podczas ich wizyty, Hiskiasz 
przechwala się swoim "skarbcem", co tak opisuje Izajasz: 
39.1: "W owym czasie wysłał Marodach-Baladan, syn Baladana, król 

babiloński, list i dary do Hiskiasza, słyszał bowiem, że był chory, ale 
wyzdrowiał. 

2: I uradował się z tego Hiskiasz, i pokazał im swój skarbiec: srebro i 
złoto, i wonności, i przednie olejki, i cały swój arsenał, i wszystko, co się znajdowało 
w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym państwie, której by nie 
pokazał. 

3: Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza: Słuchaj słowa Pana Zastępów: 
4: Oto idą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co 

nagromadzili twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie 
zostanie nic, mówi Pan." 

Pomijając całą stronę polityczną tego wydarzenia, którą można 
zgoła trywialnie ująć, pamiętajmy, że "skarbiec" Hiskiasza to niejako jego "czas". 
Do tego trzeba dodać, że przepowiednię Izajasza zawiera w sobie już samo imię 
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króla babilońskiego, które tłumaczone jako: "Marduk (naczelne bóstwo Babilonu 
- pan planety Jowisz) dał Syna Jedynego" - merodakh (-264) baladan (=87) 
melekh (=90) bavel (=34) = 614, przynosi: attid (=484) chizqijah (=130) -
"przyszłość Hiskiasza". Nie będę się wgłębiał w tajniki hebrajskiego sensu tego 
imienia, które zapewniam są bardzo dogłębne, w szczególności w powiązaniu z 
sensem imienia chizqijah(u). 

Wracam więc do głównego wątku "skarbca-czasu" Hiskiasza, jako jego 
cudownego uzdrowienia. Ono to przecież było pretekstem do wysłania 
"rzeczników". Zdarzenie to tak zostało zapisane w księdze Izajasza: 
38.1: "W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do 

niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj 
swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. 

2: Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana 
3: I rzekł: Ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie 

wiernie i szczerze czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz 
wybuchnął wielkim płaczem. 

4: I doszło Izajasza słowo Pana tej treści: 
5: Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida (jhwh (=26) 

elohe (=46) dawid (=14) = 86 = e/oh/m!), twojego ojca! Słyszałem twoją modlitwę, 
widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat! 

6: I wyrwę ciebie i to miasto z ręki króla assyryjskiego i osłonię to miasto. 
7: A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to co rzekł: 
8: Oto ja cofnę (od: szuv) o dziesięć stopni cień na stopniach, na 

których zachodzi słońce po słonecznym zegarze Achaza (dosł.: "po 
stopniach Achaza"). I cofnęło się słońce o dziesięć stopni na stopniach zegara, 
na których już zaszło (dosł.: "zstąpiło w dół"). 

9: Psalm (lepiej: "pismo", "dokument") Hiskiasza, króla judzkiego, gdy 
był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby; 

10: Rzekłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat 
zostałem wezwany do bram Szeolu. 

11: Rzekłem: już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie z o b a c z ę 
człowieka między mieszkańcami ziemi. 

12: Moja chata (!) rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz (!) 
moje życie, odciąłeś mnie od krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak i w nocy. 

13: Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył wszystkie moje 
kości poniechałeś mnie tak w dzień, jak i w nocy. 

14: Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb. Moje 
oczy zmęczone, zwrócone ku górze: Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną! 

15: Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczyniP 
Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. 

16: Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów 
mnie, ożyw mnie! 

17: Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz (dlaczego "lecz", 
skoro z lepszym sensem będzie "i"?) Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, 
gdyż poza siebie rzuciłem wszystkie moje grzechy. 
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18: Nie w Szeolu bowiem ciebie wysławiają, nie chwali cię śmierć, nie 
oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. 

19: Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza 
twoją wierność. 

20: O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem 
Pana po wszystkie dni naszego życia. 

2 1 : I rzekł Izajasz: Niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, 
aby wyzdrowiał. 

22: I rzekł Hiskiasz: Jakiż jest znak, że znowu będę mógł iść do domu 
Pana?" 

W zasadzie, historia ta jest powtórzona w 2 Kri. rozdz. 20, ale pojawiły się 
tam jeszcze inne szczegóły: 

20.5: (Pan Bóg mówi do Izajasza:) "Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu 
mojego ludu tak: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca.Słyszałem twoją 
modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do 
świątyni Pana. 

6: Dodam do twojego życia piętnaście lat i wyrwę ciebie i to miasto z 
ręki króla assyryjskiego ... 

7: Następnie Izajasz polecił: Przynieście placek (lepiej: "plaster") z fig. A gdy 
przyniesiecie i położycie na wrzód, zagoi się. 

8: Hiskiasz zaś zapytał Izajasza: Jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i 
ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? 

9: A Izajasz odpowiedział: Taki będzie dla ciebia znak od Pana, że spełni 
Pan słowo, które wypowiedział: Czy cień ma posunąć się dziesięć stopni, czy ma 
się cofnąć o dziesięć stopni? 

10: Hiskiasz odpowiedział: To łatwe dla cienia posunąć się o dziesięć 
stopni; nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o dziesięć stopni. 

11: Zawołał tedy prorok Izajasz do Pana: i ten sprawił, że cień się cofnął o 
dziesięć stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zeszedł." 

Łatwo zauważyć, że w opowieści tej zasadniczą rolę odgrywa pojęcie 
"powracania", a zarazem "odwracania", czemu odpowiada częste i znamienne 
użycie czasownika szuv (300+6+2), który niesie z sobą całą gamę pokrewnych 
znaczeń, a to: "wracać", "powracać", "przychodzić z powrotem", "odwracać", 
"odwrócić się", "przynosić z powrotem", "być odrestaurowanym". 

Tak więc, błagalna, pełna bólu i rozpaczy modlitwa Hiskiasza powoduje 
powrót Izajasza, który zapowiada odwrócenie wyroku Pana odnośnie choroby 
i śmierci króla i jego powrót do zdrowia, czego znakiem jest odwrócenie 
przesuwania się cienia na zegarze słonecznym Achaza przez 10 stopni, czyli 
odwrócenie biegu czasu w ramach numerologicznego sensu "świętej dziesiątki" 
(nawiasowo dodam, że w Drzewie Sefirotów, te ostatnie nazywane są m.in. 
"stopniami" i "ogniami", a jest ich dziesięć: konsekwentnie Han (=91) ha (=5) 
sefiroth (=756) = 852 = maaloth (=546) ha (=5) esz (=301) - "Drzewo Sefirotów" 
odpowiada "stopniom ognistym"). 
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Pytanie skierowane do króla przez Izajasza w sprawie kierunku kroczenia 
cienia zdaje się być podchwytliwe i mające na celu wybadanie jego rozumienia 
charakteru zapowiedzianego wyleczenia. A przypuszalnie nie chodziło o byle co, 
lecz o wytworzenie się potężnego, śmiercionośnego ropnia (przyodbytniczego, 
jak u Filistynów w 1 S. 5-18!). 

Rzecz jasna, "plaster figowy", który zdaniem rozmaitych komentatorów 
miał tu zwyczajnie oddziałać leczniczo w ciągu trzech dni, jest tłumaczeniem 
uciesznym. Niech by sobie taki komentator przyłożył ów kataplazm w przypadku 
(nie daj Boże!) popadnięcia w ten rodzaj schorzenia... 

Incydentu z tym pytaniem Izajasza i odpowiedzią króla nie ma zresztą w 
tekście z księgi Izajasza. Czyżby chodziło o kamuflarz w 2 Kri. istoty procesu, 
który miał polegać na "odwróceniu strzałki czasu"? Nagłe uzdrowienie króla 
zasadzałoby się wtedy na lokalnym takim odwróceniu w jego organizmie. 

Byłoby to sensowne, ale pod warunkiem, że czas jest czynnikiem 
sprawczym w stosunku do realnego procesu, a nie tylko wymiarem mierzonym 
przez standardowy proces speriodyzowany. Otóż, tak właśnie pojmowano dawniej 
czas, jako jakby "modłę" (tzn. formę odlewniczą) dla procesu, będącego 
przestrzennie skanalizowanym ciągiem wydarzeń (stanów). Wszakże jednym ze 
znaczeń greckiego ajon - eonu (hebr. olam) jest "modła". 

Trzeba też pamiętać, że tak zwane "cztery strony świata", wyznaczone 
punktami kardynalnymi, to nie .tylko abstrakcyjny kartezjański układ odniesienia 
w przestrzeni, lecz zgodnie z pradawnym ujęciem, to układ czterech mocy 
kierunkowych o różnych jakościowo oddziaływaniach. W Biblii będą one nazywane 
arba ruchoth (= "cztery wiatry" (duchy, tchnienia)) oraz symbolizowane przez 
"cztery konie", różnej maści (Za. 6.1-8; Obj. 6.1-8), powiązane z czterema "istotami 
żywymi" merkaby, a ponadto (i nie tylko) z "czterema Żywiołami"; wszystko to 
zarazem miało swój aspekt astronomiczny. Z tych to żywiołów zbudowane jest 
ciało człowieka i ożywione przez ich ruchoth, a jego typ psychiczny zależny jest 
od ich zrównoważenia (wątek ten pięknie opisuje Księga Zohar). Czytelnik niedługo 
przekona się, że powyższe napomknięcia nie będą bez znaczenia dla dalszego 
wywodu. 

Jakby nie było, to "znakiem od Pana" jest odwrócenie biegu czasu 
mierzonego na "stopniachAchaza" (="Ten, Który Chwyta Mocno" (też: "zabiera")"). 

A co powiedzą równoważności gematryczne dla użytych w cytowanym 
tekście wyrażeń? 

Najprościej chyba zacząć od zegara Achaza, który został określony, jako: 
maaloth (=546) achaz{-16)= 562 - "stopnieAchaza". Otóż, 562 przynosi: tzaad 
(=164) ha (=5) tzel (=120) ha (=5) cheres (=268) = zman (=97) ha (=5) 
tahalukhah (=460) = oth (=407) ha (=5) iddan (=124) jhwh (=26) = szechin 
(=368) chizqijahu (=136) ha (=5) machah (=53), czyli, że "stopnie Achaza" 
odpowiadają "kroczeniu cienia słońca", "wyznaczonemu czasowi kroczenia do 
przodu (lub: "procesji)", "znakowi okresu czasu Pańskiego" i "wrzodowi Hiskiasza, 
który się rozpuszcza (lub: "wyczyszcza")". 

A teraz odnieśmy to po prostu do "czasu Hiskiasza" jako eth, czyli: eth 
(=470) chizqijahu (=136) = 606 = lath (=39) ha (=5) + 562, tzn.: "czas Hiskiasza", 
to "magia (ars arcanum, zob. Wj. 7.22 i n.) czasu kroczenia" etc. Gdyby zaś za 
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punkt wyjścia wziąć "godziny", które przecież wskazuje zegar Achaza, to będzie: 
szaoth = 776 = qeneh (=155) ha (=5) middah (=49) ha (=5) + 562, a więc, że 
"godziny" odnoszą się do "prętu mierniczego (+562)". W tym może zawierać się 
sugestia, iż chodzić może o słoneczny zegar egipski (?). 

No dobrze, ale co ma do tego "plaster figowy", z którym związana jest 
obietnica odwiedzenia Domu Pańskiego (tj. świątyni) w trzecim dniu? 

Plaster ten nazywa się develeth (=436) teenim (=501) = 937, i wobec 
tego: 937 = qedem (=144) ha (=5) eth (470) ha (=5) szuvah (=313) = acharith 
(=619) ha (=5) szuvah (=313) = derekh (=224) b (=2)jom (=56) ha (=5) szeliszi 
(=650) = beth (=412) jhwh (=26) tzevaoth (=499). Otrzymaliśmy więc następujące 
równoważności dla "plastra figowego": "początek czasu powrotu", "koniec 
powracania", "droga w dniu trzecim", i "Dom Pana Zastępów". Trzeba podkreślić, 
że b (=2) jom (=56) ha (=5) szeliszi (=650) = 713 = teszuvah = szabbathaj, t j., 
że "w dniu trzecim" nastąpi "powrót" (też: "odpowiedź"), czemu odpowiada 
"Siódmy", nazwa planety Saturn w astronomii hebrajskiej, a Saturn to grecki 
Kronos. W tym miejscu wypada chyba odnotować, że jest to czas nowiu i pobytu 
Jezusa w grobie, czemu odpowiada "zburzenie i odbudowanie świątyni", tj. jego 
ciała. 

Ostatecznie "plaster figowy" (=937), to semel (=130) el (=31) szaddaj 
(=314) ha (=5) marpe (=321) chizqijahu (=136) - "symbol Boga Wszechmogącego 
uzdrowienia Hiskiasza". 

Główną postacią rozważanej tu opowieści, możnaby rzec, jej spiritus 
movens, jest bezsprzecznie Izajasz, przywódca szkoły proroków dworskich. On 
to, i ewentualnie jego "ojcowski duch" (por. relację Eliasza do Elizeusza, i fakt, że 
"uczeń prorocki" nazywany był ben ha navi - "syn proroka") w dwóch jego 
następcach (mam tu na myśli hipotetycznych "Deutero- i Trito-lzajasza") najobficiej 
wieszczą o Mesjaszu, zarówno w jego roli ofiary przebłagalnej, jak i przyszłego 
Zwycięzcy (którego typem jest m.in. Koresz - "Cyrus"). 

Izajasz osiąga też zasadniczy cel inicjacji w Izraelu, którym jest 
dostąpienie wizji merkavah. 

Przeprowadziłem pobieżną analizę określenia Izajasza jako członka 
społeczności (tzn. imię własne + imię ojca), która okazała się dla mnie być 
szokującą. Otwiera ono zresztą narrację o Hiskiaszu w Iz. 38.1: jeszajahu (=401) 
ben (=52) amotz (=137) = 590 - "Zbawienie Jhwh, syn Mocnego". Wartość 401 
przynosi od razu słowo oth (1+400; bywa pisane bez waw), czyli "znak" a dla 
liczby wieńczącej część I, 137, warto podać pełną listę terminów, bo jest więcej 
niż znamienna. Oto one: elohe (=46) amen (=91) - "Bóg Amen" (u Iz. 65.16, por 
Obj. 3.14), ofan (1+6+80+50) - "koło" (w tym przy merkabie i tegoż anioł, jako 
"duch Istoty Żywej"), ofen (1+6+80+50) - "właściwy", "stosowny czas", "sposób 
zachowania", motza (40+6+90+1) -"wyjście", "pochodzenie" (użyte w Mi. 5.1 dla 
pochodzenia Mesjasza w związku z Bethlechem), qabbalah (100+2+30+5) -
"otrzymywanie", "przejmowanie", "wzięcie", "Kabała", niuf (50+1+6+80) i noef 
(50+1+6+80) - "cudzołóstwo" i "cudzołóżca" (znany symbol grzeszności w ogóle, 
oraz jako niewierności wobec Boga i Jego Tory; Jezus wziął na siebie to brzemię), 
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nemueli (50+40+6+1+30+10) - "Bóg rozciąga, rozpościera" (imię własne), 
metzevah (40+90+2+5) - "słup", "pomnik", "menhir", "straż garnizonu", tzelivah 
(90+30+10+2+5) - "ukrzyżowanie (!!!)", "powieszenie". 

Na zakończenie tej listy można dodać jeszcze wyrażenie dag (=7) tzali 
(=130) - "pieczona ryba", którą wraz z chlebem podaje Jezus Chrystus na 
śniadanie siedmiu swym uczn iom p o d c z a s o s t a t n i e g o s p o t k a n i a po 
zmartwychwstaniu (J. 21.1-14). Wiadomo jak ścisły związek symboliczny łączy 
Chrystusa z rybą, o czym będzie jeszcze mowa... 

W tej chwili przypomniało mi się przedstawienie krucyfiksu z czasów Karola 
Wielkiego (zob. ryc. na str. 358), na ramionach którego (tj. krzyża) zawieszone 
są dwie pary ryb (właśnie!), jedna w kształcie litery alfa, a druga omega ("Jam 
jest alfa i omega"...); coś niedobrze z tym końcem ery Ryb? A w ogóle, to w 
tamtych czasach egzegeci wiedzieli lepiej, o co w Biblii chodzi... 

Na razie, niech zestaw tych znaczeń dla 137 mówi sam za siebie, a wypada 
jeszcze dodać, że zgodnie z tradycją rabiniczną, Izajasz został uśmiercony (w 
drzewie cedrowym) na polecenie króla Manassesa. 

Z kolei, ben amotz ma wartość 189, którą ponadto ujawniają tylko słowa: 
qefadah (100+80+4+5) - "wstrząsanie", "wzdryganie się", "unicestwienie", qathaf 
(100+9+80) - "wyrwać", "zrywać", "zerwać", athalef (70+9+30+80) - "nietoperz" 
(ponury to symbol w Biblii w parze z "kretem"), oraz wyrażenie machaneh (=103) 
elohim (=86) - "zastęp Boży" (ciekawe, że odpowiada swą wartością kokhavim 
(=98) ha (=5) elohim (=86); zresztą "zastęp" jako ha (=5) tzeva (=93) = 98 = 
kokhavim (=98), czyli "gwiazdom Bożym"). 

Co więcej, całość określenia imiennego Izajasza, mająca wartość 590, 
odpowiada: nolad (=90) min (=90) ha (=5) majim (=90) we (=6) min (=90) ha 
(=5) ruach (=214) = ben (=52) ha (=5) elohim (=86) ha (=5) nolad (=90) 
mechadasz (=352), czyli: "narodzonemu z wody i z ducha", a zarazem - "Synowi 
Bożemu na nowo narodzonemu". Są to oddane po hebrajsku słowa Jezusa w 
trakcie rozmowy z Nikodemem (J. 3.3,5)! Oczywiście, trzeba będzie powrócić we 
właściwym czasie (al ofenl) do tych i wielu innych wypowiedzi Nowego 
Testamentu, ale obecnie chodzi tylko o to, że wielki prorok mesjaniczny - Izajasz, 
być może uzyskał status Syna Bożego (jako "Syna Marnotrawnego, który 
powrócił"). Uchylmy tutaj jednakjuż rąbka tajemnicy, podając pełną listę słów dla 
590. Będą to: szimmurim (300+40+200+10+40) - "czuwanie", "nocne straże" 
(tylko w Wj. 12.42 na określenie nocy paschalnej wyjścia z Egiptu; por. słowa 
Jezusa i jego stan w ogrodzie Gethsemane - "Prasie Oliwnej" - Mt. 26.36-46, Mk. 
14.43-50 i Łk. 22.39-46), szeretz (300+200+90) - "stworzenia rojące się i 
pełzające", "płazy", "gady" (por. np. Kpł. 11.10 i 44), tufinim (400+80+10+50+10+40) 
- "ofiara pokarmowa" (ogniowa, tylko w Kpł. 6.14), heevir (+570+2+10+200) b 
(=2) esz (=301) - "przeprowadzać przez ogień" (albo w kulcie obcym, albo czyni 
to Pan, por. np. Iz. 43.2), qetzath (100+90+400) - "podsumowanie", "koniec", 
taqif (400+100+10+80) - "silny (ar.)" i szappir (300+80+10+200) - "piękny (ar.)". 
Pamiętajmy, że "Żywy Bóg", to "ogień pożerający" i strasznym jest dostać się w 
jego ręce (etc), a narodzenie przez "Chrzest Ducha", to zarazem i z "ognia", bo 
jest On ognisty. Dość o tym!. 
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Powracam do pełnego określenia Izajasza z 38.1, ujmującego również 
jego "profesję", tj.: jeszijahu ben amotz (=590) ha (=5) navi (=63) = 658. 

W moim katalogu gematrycznym nie występuje żadne pojedyncze słowo 
biblijne o tej wartości. Ale znalazły się tam określenia: tehom (=451) rabbah 
(=207), jako równoważne tehom (=451) rahav (=207), oznaczające "wielką 
otchłań" i "otchłań Rahab". Pogrążenie się w głębinach środowiska "tego, który 
ma się powtórnie narodzić z wody i z ducha" byłoby jednak w tym miejscu 
przedwczesne, ponieważ chciałbym jakoś zaokrąglić historię Hiskiasza. 

Otóż, jak już wiadomo, na samym jej początku przychodzi Izajasz (Iz. 
38.1), wiedziony Duchem Pańskim, i ogłasza królowi wyrok w słowach: meth 
(=440) attach (=406) we (=6) lo (=31) tichjeh (=423) = "ty umrzesz, a nie będziesz 
żył", co w ogólniejszym sensie można odczytać ten sam zapis, jako: meth (=440) 
we (=6) lo (=31) techijah (=423) = 900 - "umarły i nie ma powtórnego ożywienia". 

Tak, czy owak, otrzyma się idealną zgodność ze stanem Izajasza, skoro 
900 = ruach (=214) jhwh (=26) b (=2) jeszijahu (=401) ben (=52) amotz (=137) 
ha (=5) navi(=63), tj.: "Duch Pański w Izajaszu (albo: "przez", "na"), synuAmosa, 
proroku". 

Wszakże, po modlitwie Hiskiasza, nasz prorok wraca z odwróceniem 
wyroku Pańskiego, co tutaj wskażą tylko dwie permutacje, odwracające te same 
litery w dwóch słowach, tzn., żewmeth (40+400) przestawienie da tam (400+40), 
a w lo (30+1) -el (1+30). Wówczas "zmarły" zmieni się w "scalonego", "zupełnego", 
"całkowitego", "prostego", "niewinnego" i "doskonałego", zaś negacja lo w "Boga". 
Całe wyrażenie liczby 900 przekształci się przeto w tam we el techijah -
"doskonały i Bóg powtórnego ożywienia" (a trzeba wiedzieć, że w hebrajskim 
techijah znaczy zarazem "zmartwychwstanie"). Odpowiadać temu będzie 
równoważność: 900 = ruach (=214) jhwh (=26) b (=2) tehom (=451) rabbah 
(=207) - "Duch Pański w wielkiej otchłani". 

Nie chciałem o niej pisać, a tu masz, od razu się samochcąc pojawiła! 
Jeśli tak już się stało, to chociaż napomknę tylko, że po egipsku "zmarły", to 
również met, a "doskonały", "całkowity", to tem(u), item, będące też imieniem 
wyjściowym bóstwa (zwykle przyjęto go nazywać Atum) Junu (biblijne On, greckie 
Heliopolis; podaję na ryc. str. 369 jego znamienny hieroglif). Tern działa stwórczo 
jako Tem-Khepri w ojcowskiej otchłani Nun, no i wkraczamy w kosmogonię a 
także inicjacyjne ujęcie narodzin Nefer-Tem(u), w wersji memfickiej, jako syn 
Ptaha i Sekhet (albo też Pakhet i Bast). Warto przyjrzeć się ich przedstawieniom 
(ryc.) i dodać, że imię Ptah odpowiada hebrajskiemu słowu pathach (80+400+8) 
- "otwierać", "zaczynać", oraz pittuach (80+400+6+8) - "ryt", "rzeźba". I taki jest 
właśnie sens imienia Ptah w egipskim: "ten, który otwiera i rzeźbi (w sensie 
"żłobienia", "drążenia")". Nie mogę się powstrzymać od przywołania początku 
Księgi Formowania - sefer ha jetzirah, gdzie pisze się: 

"Za pomocą 32 cudownych ścieżek Mądrości wyrył Jah, Pan Zastępów, 
Bóg Izraela, Bóg Żyjący, Król Świata, Bóg Wszechmogący, (etc)... i stworzył świat". 

Czy w ogóle wolno mi wprowadzać tutaj te egipskie analogie? A niby czemu 
nie? Czyż nie wolno od dawna naszym "zbabiloniałym" egzegetom swobodnie 
zestawiać różnych otchłannych potworów z Enuma elisz z kosmogonią biblijną? 
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Tymczasem, moim zdaniem (tak samo uważał stary, ale za to jeden z 
najznakomitszych egiptologów- E.A. Wallis Budge) analogie egipskie są i ideowo 
i symbolicznie bliższe Biblii, niż sumero-babilońskie (za wyjątkiem może mitów o 
Raju i Potopie, choć i tu egipskie "przepływanie barki" przez zaświaty Nun 
d o s t a r c z y p r z y n a j m n i e j lepszej i n t e r p r e t a c j i s e n s u z a ś w i a t o w y c h Pól 
Błogosławionych i "Arki Noego"). 

Jest rzeczą interesującą, że św. Klemens Aleksandryjski w swych 
"Kobiercach", o ile dobrze pamiętam, nie tylko nie odnosi się krytycznie do wierzeń 
i obrzędów egipskich, ale niekiedy i z pewnym aplauzem o nich pisze. Chwała 
Bogu, że nareszcie pojawiło się u nas piękne wydanie jego dzieła. 

Powie ktoś - ale ten egipski zoomorfizm w przedstawianiu bóstwa... 
A czy np. aż trzy cherubiny w wizjach tronowych (Ez. i Obj.) nie mają 

przypadkiem oblicz Iwa, byka i orła? A Gołębica i Baranek? A może ten ktoś 
przeczytał sobie wersety z Ozeasza (13.7-9) i zestawił je z charakterystyką Bestii 
z morza w Apokalipsie (Obj. 13.2), tej o imieniu 666? Chodzi o przyrównanie się 
Pana do Iwa (szacha/=338), niedźwiedzicy (dov=6) i pantery (ne/nar=290), a 
szachal we dov we nemar- 646, więc 666 = 20+646, zaś 20 przynosi słowa: k 
(=20) - "jako", "jak" i chazah (8+7+5) - "wizualizuje proroczo". Podaję to tutaj, bo 
zapomniałem o tym napisać w swoim artykule na temat 666, cytowanym w części 
I. 

Chciałbym przy tym mocno podkreślić, że czym innym jest ukazywanie 
analogii między Biblią a innymi religiami, a czym innym jest synkretyczne ich 
"ładowanie" jak popadnie np. w chrześcijaństwo, jako rzekomo poszerzające je 
składniki. Taki obrzydliwy synkretyzm charakteryzuje współczesny New Age, 
będący w gruncie rzeczy skomercjalizowaną quasi-religią postmodernizmu, a 
przeto klasycznym kolażem wątków tradycyjnych, pobranych z różnych religii, z 
elementami nauki i paranauki. 

Uf! Ulżyło mi narazie i na chwilę jeszcze powrócę do Egiptu w związku z 
treściami wymienionymi dla wartości 900. Należy mianowicie podkreślić, że 
wartość techijah (=423), tj. "powtórnego ożycia", czy "zmartwychwstania", 
odpowiada dwukrotnie wymienionemu w Biblii imieniu egipskiego bóstwa Tuchoth 
(9+8+6+400=423), czyli Thotha-Dżehuti. Był to Pan wszelkiej mądrości i nauki, a 
w tym specjalista od magii powtórnego ożywienia. Jeszcze raz pozwalam sobie 
zacytować kluczowe tutaj wersety z księgi Hioba we właściwym tłumaczeniu (bo 
czytelnicy Frondy już o tym trochę wiedzą): 
Jb. 38.36: "Kto umieścił w Thocie mądrość, 

Albo Ibisowi dał rozumienie?" 
Wiadomo, że "ibis", to główny zoomorficzny symbol Thotha (jako ibis 

bagienny, tj. biały z czarnymi plamami). W jego to formie Thoth przenosi na 
skrzydłach ożywającego faraona przez zaświaty otchłani Nun (w tekstach piramid). 
Jest to odpowiednik "orła Pańskiego" przenoszącego na swych skrzydłach Izraela 
przez pustynię. Z niezwykłą precyzją mówi o tym gematria, bo: tuchoth = 423 = 
techijah = sekhwi (=336) ha (=5) laban (=82), czyli, że "Toth", odnoszący się do 
"powtórnego ożywienia" zawiera się w "białym ibisie". Od razu też widać, że 
hebrajski sekhwi jest fonetycznie zbieżny z egipskim tekhi. Najdziwniejszym 
jest to, że w nowohebrajskim "ibis", to po prostu ibis (1+10+2+10+60=83). Wobec 
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tego sekhwiha laban = 423 = szem (=340) ibis (=83), tj., że "biały ibis (bibl.)", 
to "imię ibisa (nowohebr.)". Ale mało z tego, gdyż okazuje się, że tuchoth = 423 
= mag (=43) mitzrajim (=380) = chenokh (=84) eretz (=291) cham (=48) - "Toth", 
to "mag egipski" i "wtajemniczony ziemi Chama" (druga, obok mitzrajim, nazwa 
Egiptu w Biblii). Nie ma co tu wybrzydzać nad pojęciem "maga". Czyż to nie trzej 
magowie nawiedzają dzieciątko Jezus w Bethlechem? 

Z najprostszej gematrii wynika dalej, że techijah (=423) może zachodzić 
na różne sposoby, a wśród nich także reinkarnacji, ponieważ 423= ratzon (=346) 
ha (=5) gilgul (=72) = nin (=110 = am - "lud") ha (=5) szuv (=308) = gilgul (=72) 
le (=30) elef (=111) dor (=210), a wszystko to znaczy, że "powtórne ożywienie" 
może odpowiadać "woli (pragnieniu) powtórnego ucieleśnienia", "potomkowi (albo: 
"ludowi"), który powraca", "reinkarnacji do tysięcznego pokolenia" (por. Wj. 20.6 
i Ps. 105.8). Samo pojęcie gilgul, odgrywające wielką rolę w Kabale Izaaka Lurii, 
zasadniczo oznacza "toczenie się", "obracanie się (koła)", a swą wartością 72 
koresponduje ze słowem chesed (8+60+4), "łaską", "miłością", "uprzejmością", 
"obwinieniem", "zarzutem"; zresztą w/w ratzon też może oznaczać "łaskę", oprócz 
"woli", czy "pragnienia". Konsekwentnie więc sekhwi = 336 = ruach (=214) 
gilgulim (=122), co znaczy, że "ibis", to "duch powtórnych ucieleśnień". Tutaj 
wypada podkreślić, że wartość 122, to także liczba "krzyża" - tzelav (90+30+2), 
jako narzędzia męki. I oto mamy, że 122 = gilgul (=72) ha (=5) adam (=45), czyli 
że "krzyż" odpowiada "reinkarnacji człowieka (rodzajowego)". Cóż to jest więc 
brzemię krzyża? Zainteresowanego problematyką reinkarnacyjną czytelnika 
odsyłam do mego artykułu "Krytyka krytyki New Age" (UJ, Kraków, 1995), gdzie 
została ona rozważona na przykładzie św. Jana Chrzciciela. 

Jak była o tym wyżej mowa, symbol orła w Biblii i innych religiach, to w 
Egipcie symbol ibisa. Dlatego neszer (=550) = ruach (=214) sekhwi (=336) -
"orzeł" obejmuje "ducha ibisa". Jako symbol kosmogonicznego Ducha Bożego, 
unoszącego się nad wodami otchłani (Rdz. 1.2), zawiera on w sobie "gołębicę", 
jako symbol Ducha Świętego (w innej roli, a zarazem imię Jonasza), bo: neszer 
(=550) = daath (=474) ha (=5) jonah (=71) - "orzeł" to "poznanie gołębicy 
(Jonasza)". Tu przerywam wątek egipski i wracam do opowieści o Hiskiaszu, aby 
wpierw odnotować fakt, że wyrażenie lo (=31) tichjeh (=423) = el (=31) techijah 
(=423) = 454, są równoważne "pieczęci" - chotam (8+6+400+40) i "obszarowi", 
"regionowi" - techum (400+8+6+40). Stąd wynika, że dwie równoważne sobie 
alternatywy: "nie ma powtórnego ożywienia" i "Bóg powtórnego ożywienia" 
odpowiadają "pieczęci", a ta wyznacza przynależność do danego "regionu 
administracyjnego". Istotnie, ten, kto uważnie przeczytał Apokalipsę, oraz listy 
św. Pawła, ten wie, jaką ogromną rolę odgrywa "pieczętowanie". "Pieczęć" 
mianowicie określa albo zbawienie (te od Baranka), albo potępienie (te od Bestii 
666). Po rozłamaniu czterech pieczęci wyjeżdżają kolejno cztery konie (Obj. 
6.1-8) od czterech Istot Żywych merkaby. Już poczyniłem o nich uwagę powyżej, 
a tutaj chodzi mi tylko o związek tego wszystkiego z "pieczęcią", polegającą na 
równoważności: chotam = 454 = arbaah (=278) susim (176) = susim (176) 
keruvim (=278), a więc, że "pieczęć" przynosi "cztery konie", będące "koniami 
cherubinów". Przypominam, że chodzi o "cztery wiatry ("duchy")" - moce kierunków 
kardynalnych. Św. Paweł nieraz mocno podkreśla, że ma się do czynienia z 
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"pieczęciąducha". Trudno żeby było inaczej, skoro porządek atbasz dla "ducha", 
"wiatru", "tchnienia" - ruach (200+6+8) przynosi słowo pozabiblijne: gippes 
(3+80+60=143) - "pieczętować", "poprawiać". 

Wprowadzając "pieczęć" - chotam = 454 do wyjściowej dla nas wartości 
900, dostanie się, że 900 = chotam (=454) ha (=5) emeth (=441) - "pieczęć 
prawdy" (albo odwrotnie: "prawda pieczęci", przy zmianie szyku wyrazowego). 
Można jeszcze dodać, że "prawda" - emeth (1+40+400), zawiera w sobie meth -
"umarły", "umierać", ale w powiązaniu z wyjściową "jednością początku" litery 
alef (1 +30+80=111!), a zatem "matkę" em (1+40=41), wtedy - litery taw (400+6) 
- "znaku (granicy)". 

Badając dalej liczbę 900, to powinno się stwierdzić, że przynosi ona tylko 
dwa pojedyncze słowa biblijne, t j . : reszeth (200+300+400), jakże bliskie 
fonetycznie "początkowi" - reszith, ale znaczące "sieć", "sidła", oraz, o wielkiej 
wadze w historii Hiskiasza, czasowniksathar (300+400+200) - "wysypywać się", 
"przełamywać", "wybuchać" (użyte wyłącznie do wrzodów odbytnicy u Filistynów 
w 1 S. 5.9). Dla reszith - "s ieci" zacytu ję je j w y s t ą p i e n i e w T r e n a c h 
jeremiaszowych: 

1.12: "Nuże, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogę, spójrzcie i patrzcie: 
Czy jest ból równy mojemu bólowi, który mi zadano, którym dotknął mnie Pan w 
dniu zapalczywości gniewu swojego? 

13: Z wysoka zesłał ogień do moich kości i on przeniknął je, rozciągnął 
sieć na moje nogi, zawrócił mnie, spustoszył mnie, uczynił na zawsze chorym". 

Czy mogą zadziwić już dalsze równoważności dla 900? Oto niektóre z 
nich: pesach (=148) b (=2) szachath (=708) beli (=42) = mimethim (=530) b 
(=2) szehin (=368) = oreg (=204) ha (=5) batza (=162) chajim (=68) mi (=40) 
dallah (=39) / (=30) olame (=156) olamim (=196) = szeol (=337) ha (=5) beth 
(=412) olam (=146) = sziveah (=377) iddanin (=184) b (=2) szeol (=337) = eth 
(=470) ha (=5) szuvah (=Z^)jhwh (=26) elohim (=86) = lachasz (=338) maaloth 
(=546) achaz (=16), co znaczy: "przejście do dołu zagłady", "aniołowie śmierci 
przy wrzodzie", "tkacz, który odcina życie od krosien na wieki wieków", "Szeol 
wiecznego domu" (Ekl. 12.5), "siedem okresów w Szeolu", "czas powrotu 
(odwracania) Pana Boga", "zaklinanie stopni Achaza". W tej chwili przyszły mi do 
głowy jeszcze dwa wyrażenia: sziveah (=377) iddanim (=174) ha (=5) kol (=50) 
atze (=170) ha (=5) eden (=124) = 900 = cheszbon (=366) / (=30) szechin 
(=368) hizqijahu (136), t j .: "siedem okresów wszystkich drzew Edenu (albo: 
"rozkoszy")" i "rachuba dla wrzodu Hiskiasza". Na razie wystarczy! 

Łatwo zauważyć, że znalazły tutaj swoje miejsce również charkterystyczne 
zwroty króla Hiskiasza. Wystąpiły jednak i nowe wyrażenia, i to wielce tajemnicze... 
Mam tu na myśli przede wszystkim owe "siedem okresów czasu", które w wersji 
aramejskiej (z końcówką (ar.) - n, jak to jest u Daniela) skojarzone zostały z 
końcówką hebrajską - m, ze "wszystkimi drzewami Edenu". Te kol atze eden = 
344 odnoszą się do pardes (80+200+4+60=344) - "sadu", którym był Raj, skąd 
344 = b (=2) tzelem (=160) gan (=53) ha (=5) eden (=124) - "na obraz Ogrodu 
Rozkoszy". W ten sposób mamy do czynienia z opozycją "Szeol" kontra "Raj". 
Określenie "wszystkie drzewa Edenu" pojawiło się u Ezechiela w związku z losem 
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ubóstwionego faraona, który popadł w pychę. Tymczasem "siedem okresów" 
wystąpiło w analogicznej sytuacji, w jakiej znalazł się Nebukadnezar, władca 
Babilonu u Daniela. 

Aby przybliżyć inicjacyjny, a zarazem historiozoficzny sens powyższych 
stwierdzeń, wypada zacytować, choćby skrótowo, odnośne wypowiedzi obu 
proroków. 
Ez. 31.9: "Uczyniłem go pięknym dzięki jego bujnym gałęziom; 

zazdrościły mu wszystkie drzewa Edenu, które były w Ogrodzie 
Bożym. 

10: Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ był wysokiego 
wzrostu i wierzchołkiem swym sięgał obłoków, i jego serce wzbiło 
się w dumę z powodu jego wielkości. 
(to po jego ścięciu; por. wypowiedzi Jana Chrzciciela o drzewach 
ze złym owocem) -

13: Na jego ściętym pniu osiadły wszelkie ptaki niebieskie, a na jego 
konarach rozłożyły się wszelkie zwierzęta polne. 

14: Aby już żadne drzewo nad wodami nie wynosiło się ponad miarę i 
swoim wierzchołkiem nie sięgało obłoków, i aby żadne drzewo, 
pojone wodą, nie przewyższało ich swoją wielkością. Gdyż oni 
wszyscy skazani są na śmierć, do krainy podziemnej, pomiędzy 
synów ludzkich, do tych, którzy zstąpili do grobu" 

Ale cóż spowodowało wielkość faraona? Mówi o tym wyraźnie werset 
wcześniejszy: 
Ez. 31.4: "Wody go wykarmiły, pratoń (jest: tehom - "otchłań") wyniosła 

go wysoko, swoje strumienie roztoczyła dookoła miejsca, gdzie był 
zasadzony , a swoje potoczki puściła do wszystkich drzew 
polnych" (por. jeszcze werset 6). 

I oto znów mamy "otchłań", tak mocno powiązaną z Egiptem, a co więcej 
wiadomo, że w niej zawiera się także Szeol, skoro dalej czytamy: 
Ez. 31.15: "Tak mówi Wszechmocny Pan: W dni, gdy zstąpił do Szeolu, okryję 
otchłań ciężką żałobą po nim, wstrzymam jej strumienie i zatamowane zostaną 
wielkie wody". 

To, że Szeol znajduje się w otchłani jasno mówi księga Hioba, co ma też 
związek z poszukiwaniem "miejsca mądrości" - chokhmah (także z 7-dzielnością 
skojarzoną): 
Jb. 26.5: "Duchy mocarzy wiją się pod wodami i tychże mieszkańcy; 

6: Obnażony jest przed Nim Szeol, a Abaddon nie ma żadnego 
okrycia (tłumaczenie własne)". 

Warto z tym jeszcze porównać Ps. 88.4-7 i Jon. 2.1-10. A co się tyczy 
"mądrości", to tylko: 
Jb. 28.22: "Abaddon i Śmierć mówią: Słyszycie wieść o niej". 

Tymczasem u Daniela znajdujemy taką samą metaforę potężnego władcy 
babilońskiego, Nebukadnezara, jako wielkiego drzewa (Da. 4.1-34). Wystarczy, 
jeśli zacytuję fragment mówiący o "siedmiu okresach", po "ścięciu drzewa": 
Da. 4.12: "Lecz jego pień korzenny zostawcie w obręczy żelaznej i 

miedzianej (por. "metale" królestw u Daniela), na niwie zielonej; 
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niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami 
polnymi w ziołach ziemi. 

13: Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech będzie mu dane serce 
zwierzęce! I niech przejdzie nad nim siedem wieków (lepiej: 
"okresów", bo jest iddanin)". 

Powyższe wypowiedzi z Ez. i Da. zdają się sugerować, że w zaświatach 
"otchłani" zawierają się zarówno Szeol, jak i Eden, i że z obu tymi "środowiskami" 
powiązana jest jakoś czasowość "siedmiu okresów". W każdym razie pewne 
światło rzucają tu następujące równoważności: b (=2) majim (=90) rabbim (=252) 
= 344 = pardes (80+200+4+60) = gan (=53) eden (= 124) bi (=2) metzulah (= 165) 
= dag (=7) szeol (=337), t j . , że " w wielkich wodach" zawierają się "ogród 
owocowy", czemu odpowiada "Ogród Rozkoszy (Raj) w głębinach", oraz "ryba 
(=7!) Szeolu". Ta "ryba Szeolu", to "wielka ryba", która połyka Jonasza ("Gołębicę"). 
Jej wnętrze to "łono Szeolu" i ona to zawraca Jonasza z podróży morskiej do 
wspaniałego Tarszisz na dalekim zachodzie, aby prorokował Niniwie (- 'Dom 
Ryby" i zarazem - "Potomka"). Stąd też dag (=7) gadol (=43) jonah (=71)= 121 
= ninweh (50+10+50+6+5), a tarszisz (400+200+ 300+10+300) = 121 x 10. 
Poleciłbym uwadze czytelnika całość narracji o Jonaszu w skojarzeniu z 
wypowiedzią Jezusa o "znaku Jonasza", i to łączności z Jego przejściem przez 
świat podziemny i obietnicy danej "dobremu" łotrowi na krzyżu, że "dziś jeszcze 
będzie w Raju". 

Co więcej, inne określenie "dobrego miejsca w zaświatach", to "łono 
Abrahama" (por. Łk. 16.22-23) = rechem (=248) abraham (=248) = 496 (albo 
może lepiej: semel (=130) choq (=118) abraham (=248) = 496 - "wyobrażenie 
łona Abrahama"), co z kolei przynosi zmanim (=147) ha (=5) pardes (=344) = 
gan (=53) eden (=124) ha (=5) szaddaj (=314) = pardes (=344) / (=30) gilgulim 
(=122) = ever (=272) ha (=5) tohorah (=219) = gehinnom (=114)/ (=30) o/ame 
(=156) olamin (=196), t j ., że "łono Abrahama (albo jego "wyobrażenie" w 
przypadku innego, mniej "żeńskiego" terminu cheq)", to "wyznaczone czasy 
ogrodu owocowego", jako "Ogrodu Rozkoszy Wszechmogącego", który jest 
(ewentualnie) "ogrodem dla powtórnych ucieleśnień", ale "czyściec (jest) po 
przeciwległej stronie", czyli w "Gehennie na wieki wieków". Proszę ciągle pamiętać, 
że olam to nie nieskończony czas. Ostatecznie mi (=40) jeme (=60) tehom (=451) 
= 551 = sziveah (=377) iddanim (=174) - "siedem okresów" wywodzi się "od dni 
(albo: "czasów") otchłani". 

Czym jest wreszcie tych "siedem okresów"? Przyjrzyjmy się najpierw 
wszystkim pojedynczym słowom biblijnym, których wartościąjest 551, mając ciągle 
w pamięci los faraona i władcy Babilonu, ujętych w metaforze "ściętego drzewa". 
Mamy więc tutaj iszran (=1+300+200+50) - "drzewo budowlane" (!!!), tequmah 
(400+100+6+40+5) - "moc ostania się" (tylko w Kpł. 26.37) i moraszah 
(40+6+200+300+5) - "dziedzictwo", "posiadłość", zwykle używane w stosunku 
do Ziemi Obiecanej, ale u Ez. 36.5 - do Edomu (-'(Ziemia) Czerwieni"). Los 
Edomu jest symbolem Szeolu, czy Gehenny, o czym najwyraźniej świadczą 
wypowiedzi tym razem u Izajasza (34.1-17). I nic dziwnego, skoro pur (=286) 
edom (=51=fce/e) = 337 = szeol (300+1+6+30) - los Edomu (równoważnego 
"więzieniu"), to "Szeol". Jednym z bynajmniej "nierajskich" aspektów "siedmiu 
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okresów" jest więc, że 551 = szeol (-337) ha (=5) oreach (209) = pur (=286) 
edom (=51) tzelem (=160) ha (=5) middah (=49) = eth (=470) / (=30) edom 
(=51) - "Szeol wędrowca", to "los Edomu obrazu miary" (por. Iz. 34.17) i "czas 
Edomu". Ten "wędrowiec" niedługo okaże się ważnym pojęciem... 

Dalej okazuje się, że 551 = tzeadah (=169) / (=30) olame (=156) olamim 
(=196) = szanim (=400) ha (=5) olam (=146), czyli, że: "siedem okresów" 
równoważne jest "kroczeniu na wieki wieków", a ono "latom tego świata". Ale co 
ma wspólnego z tym ogólnym ujęciem "światowej czasowości" liczba 7? A no po 
prostu to, że midrasz (=544) sziveah (=377) iddanim (=174) = 1095 = me (=40) 
sziveath (=772) jeme (=60) ha (=5) beriah (=218), oraz, że szabbath (=702) = 
tzelem (-160) u (=6) demuth (=450) elohim (=86) = me (=40) sziveah (=377) 
iddane (=134) ha (=5) olam (=146), a zatem, że "midrasz (-'wykładnia", 
"wyjaśnienie", "interpretacja") siedmiu okresów", jest "od Siedmiu Dni Stworzenia", 
a także, że "Szabat" dotyczy "obrazu i podobieństwa Bożego", które wychodzą "z 
siedmiu okresów świata". W ten sposób wyszło na jaw, jak bzdurna jest gadanina 
fundamentalistów z pod znaku "kreacjonizmu", upierających się przy dosłownym 
rozumieniu czasu kreacji w siedem dni (pomijając inne jeszcze, pozagematryczne 
kontrargumenty). 

Należy przy tym podkreślić, że "Szabat", znaczący też "tydzień", jako 
"siedem dni", już w samej swojej nazwie zawiera siódemkę. Jest to 1/4 miesiąca 
"ciążowego", tj. zaokrąglonego w górę do 28 dni miesiąca syderycznego, w stylu 
egipskim (w Biblii brzemienność też jest liczona jako 10 takich miesięcy, co 
odpowiada 40 tygodniom). Zajmowałem się przed laty anal izą wszystkich 
zbadanych systemów starożytnych miar długości, wśród których wyróżnił się 
królewski łokieć egipski swym niecodziennnym i najwyraźniej czysto symbolicznym 
związkiem z podziałem opartym właśnie na liczbie 7. dzielił się on bowiem na 28 
palców i 7 piędzi, a bóstwa patronujące kolejnym palcom odpowiadały bóstwom 
kolejnych dni miesiąca, któremu patronował oczywiście Toth. Przy użyciu tego 
właśnie łokcia (a nie zwykłego, który nazywał się remen), jako jednostki miary 
wznoszona była architektura sakralna (piramida Cheopsa miała wysokość 
wynoszącą np. 280 takich łokci!). Zresztą i w innych systemach miar obowiązywał 
związek z astronomicznymi cyklami kalendarzowymi i np. podział sześćdziesiętny 
dominował w Sumerze, Babilonii i Assyrii. 

Szabat, jako dzień siódmy zwieńczał sześć dni roboczych i na cały tydzień 
nałożony był schemat kosmogonii, rzecz zwykła w dawnych kulturach. Jest to 
dzień odwrócenia się od świata i zwrócenia ku Bogu, ku realizowaniu w sobie 
Jego "obrazu i podobieństwa". Podziwiam wiernych wyznawców judaizmu za ich 
uporczywą walkę o utrzymanie sakralnego charakteru Szabatu, mimo naporu 
współczesnej cywilizacji z jej umasowioną przez mass-media i show business 
kontrkulturą i technologicznym utylitaryzmem. Nie można tego samego powiedzieć 
na ogół o tzw. "chrześcijanach", których święcenie niedzieli, jako "Dnia Pańskiego" 
jest obecnie więcej niż skromne. Mniemam, że i tak jedni i drudzy przegrają, bo 
nacisk "współcześniaków" jest miażdżący. 

A teraz powracam do kwestii "wędrowca" przez "siedem okresów" 
(powtarzam: Szeolu, albo Raju). Rozważenie jej można zacząć od tego, że 
"okresom" iddanim (=174), odpowiada swą wartością edanim - "rozkosze" i 
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chalofim, czy chillufim - "zniszczenia", "przemijania", "podstawienia", 
"przemiany". I oto od razu mamy głębszy sens "siedmiu okresów", jako siedmiu 
edanim, albo chalofim i chillufim. W tym miejscu wypada uczciwie stwierdzić, 
że jednym z określeń Kabały na "reinkarnację" (oprócz gilgul i s o d ha szelach -
"tajemnicy wysłania") jest d/n (=64) bene (=62) chalof (=124) = 250 = derekh 
(=224) jhwh (=26) = ner- "prawo synów przemijania", którzy powinni iść "drogą 
Pańską", będącą "lampą oświecającą". 

Tym sposobem "okresy" - iddanim mogą się odnosić zarówno do rajskich 
"rozkoszy", jak i "zniszczeń" Szeolu, bo: "przemijania", "podstawienia" i 
"przemiany", o nieco bardziej neutralnym zabarwieniu, trzeba by wiązać z 
powtórnym ucieleśnieniem. Wtedy 551 "siedmiu okresów" to daath (=474) ha 
(=5) gilgul (=72=chesed) - "poznanie reinkarnacji" (będące "łaską", albo 
"obwinieniem"). Ale nie koniec na tym, bowiem, mówiąc ogólnie, "siedem przejść", 
to zasadnicze pojęcie inicjacyjne w wielu religiach. Np. w Egipcie będzie to 
przejście przez "siedem pomieszkań (albo: "sal" - Arit) Ozyrysa" (zob. rozdz. 
CXLIV i CXLVII egipskiej Księgi Umarłych, wyd. przez E. A. Budge'a, 1969), w 
judaizmie, to "przechodzenie przez 7 pałaców niebieskich -hekhaloth" (co opisuje 
bardzo obszerna literatura od późnej starożytności), w Islamie, to tzw. "nocna 
wycieczka Mahometa", a w Indiach, to ascensja mocy Kundalini przez 7 centrów 
- czakr w jodze "rozpuszczenia". A co można powiedzieć o chrześcijaństwie? 
Rzecz się ma analogicznie, a chodzi przede wszystkim o "przejście przez 7 
Kościołów" w Apokalipsie, w zestawieniu z układami "7 plag", w których to 
"Kościołach" trzeba przezwyciężyć tkwiące w nich zło. Wówczas "Zwycięzca" 
uzyska na "ósmym" etapie wizję tronową merkaby. Ta siedmiodzielność obecna 
jest także na drodze mistycznej św. Jana od Krzyża, o której znakomitą rozprawę 
napisał mój przyjaciel dr Krzysztof Pawłowski ("Wąska ścieżka prawdy. 
Rozważania na podstawie filozofii jogi klasycznej oraz nauk św. Jana od Krzyża". 
Nomos, Kraków, 1996), a w protestantyzmie będzie to mistyka Sofii Johana 
Gichtela, ucznia Jakuba Boehme. 

Andrzej Wierciński 
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Z dużym opóźnieniem reaguję na krytykę mojej recenzji książki Pawła 
Lisickiego: "Nie-ludzki Bóg" autorstwa Estery Lobkowicz (Fronda 6). Dystans 
czasowy sprzyja spokojniejszemu spojrzeniu na problem. Niestety, część mojej 
recenzji napisana była pośpiesznie, co ze smutkiem przyznaję. 

Przede wszystkim potrzeba było z mojej strony większego wyważenia w 
ujmowaniu relacji między wiernością tradycji a osobistym związkiem człowieka z 
Bogiem, który opiera się na cnotach teo logalnych. "Wartości przekazu 
otrzymanego przez współbraci w wierze" nie sposób przecenić. Zdarzało się w 
historii Kościoła, że w imię kilku słów (jak można by powiedzieć patrząc z zewnątrz) 
męczennicy oddawali życie. Wierność tym słowom, temu przekazowi Tradycji, 
była bowiem przejawem wierności samemu Bogu. 

Otwartym pozostaje pytanie, czy słuszne jest używanie w walce broni 
przeciwnika - o ile Pani Lobkowicz słusznie odczytuje intencje Lisickiego -
ponieważ rodzaj używanej broni wpływa na sposób działania i na strategię. Nie 
każda z kolei strategia jest dobra oraz skuteczna. Zwłaszcza mam tu na myśli 
obronę suwerenności Boga poprzez podkreślenie znikomości świata doczesnego. 
Być może moja niezgoda z Lisickim wynika z innych celów, jakie sobie stawiamy. 
Mnie zależy na tym, aby ludzie, do których mówię czy dla których piszę, odnaleźli 
w świecie swoich myśli czy wyobrażeń taki punkt zaczepienia, który pozwoli im -
przynajmniej potencjalnie dostrzec związek głoszonych prawd z rzeczywistością, 
w której żyją. Dlatego zamiast "pomniejszania" człowieka (co dość powszechnie 
i bez dyskusji jest odrzucane) wolę ukazywać na czym polega jego prawdziwa 
wielkość. Nie wynika ona z ludzkiej autokreacji, ale z faktu Stworzenia, a zwłaszcza 
Wcielenia. 

Chciałbym wreszcie powtórzyć dwie myśli, których Pani Lobkowicz nie 
zakwestionowała. Czy mogę stąd wnosić, że się z nimi zgadza? 

Po pierwsze - przypisywanie diabłu tak znaczącej roli - jak to czyni Lisicki 
- w naszym docieraniu do Boga czy też mówienie o "ciemnej stronie boskości" 
sugeruje nadawanie złu pozytywnego statusu ontologicznego, z czym się nie 
mogę zgodzić. 

Po drugie - mój sprzeciw budzi stwierdzenie Lisickiego, że "Jej [miłości 
chrześcijańskiej] podstawową zasadą jest rezygnacja i wyrzeczenie. Pierwszą 
rzeczą, z której należy zrezygnować jest właśnie ja." Lisicki czyni wprawdzie pewną 
dystynkcję odróżniając pojęciowo głos "ja" od głosu duszy, ale sam zauważa, że 
poprzednio, dodam, że tym, z czego koniecznie trzeba zrezygnować, jest 
egocentryzm. Natomiast gdy znika "ja", znika też miłość, istotą miłości nie jest 
rezygnacja z siebie, lecz dar z siebie i przemiana z siebie. 

W końcu chciałbym również podzielić nadzieję, wyrażoną przez moją 
Polemistkę na rozpoczęcie intrygującej dyskusji na temat ludzkiej wolności i 
wpływu na nią Boga i szatana. Obiecując tylko zajęcie się tym szerzej (czego 
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teraz nie jestem wstanie uczynić) chcę przypomnieć myśl św. Tomasza, że mimo 
skażenia naszej natury grzechem pierworodnym jesteśmy wstanie poznać prawdę 
- w sposób niepełny i zaciemniony - ale jednak prawdę. Zatem przestańmy się 
obrzucać epitetami, a zacznijmy rozmowę merytoryczną, zwłaszcza, że wokół 
takiej brakuje. 

Zdzisław Szmańda OP 

Drogi Bracie w wierze, 

Myślę, że w mojej polemice nie było epitetów, za to starałam się być jak 
najbardziej merytoryczna. Wydaje mi się, że wiele nieporozumień między Ojcem 
a Pawłem Lisickim wynika z tego, że chcąc powiedzieć to samo - używacie innego 
języka. Kiedy Lisicki pisze, że miłość to rezygnacja i wyrzeczenie się własnego 
"ja", zaś Ojciec prostuje twierdząc, że miłość to dar z siebie i przemiana swojego 
"ja" - to według mnie chodzi o to samo. Dar z siebie jest przecież jakąś ofiarą i 
wyrzeczeniem, zaś rezygnacja z własnego "ja" to przemiana siebie. Kiedy Chrystus 
mówi, że ten jest godzien Jego, kto się zaprze samego siebie, to nie znaczy 
przecież, że pragnie zakwestionować ludzkie "ja", a razem z tym zanegować 
miłość, ale że mówi On o odrzuceniu egoizmu. 

Estera Lobkowicz 
S P R O S T O W A N I E 

W moim tekście pt. "Ukradziony Sobór" ("Fronda" nr 7) znalazł się cytat 
następującej wypowiedzi ks. Józefa Tischnera: "Trzeba spojrzeć w oczy prawdzie: 
ludzkość może obejść się bez Boga. Tak jest stworzona. Nie ma konieczności 
zapraszania Boga między ludzi". Cytat ten zaczerpnąłem z książki Stanisława 
Krajskiego pt. "Polska, Kościół, "święta" demokracja" (Wydawnictwo św. Tomasza 
z Akwinu, Warszawa 1996, str. 46). Tymczasem - jak mi zwrócono uwagę później 
- cytat ten był wyrwany z szerszej wypowiedzi, która brzmiała: "Trzeba spojrzeć 
prawdzie w oczy: ludzkość może obejść się bez Boga. Tak jest stworzona. Nie 
ma potrzeby zapraszania Boga między ludzi. Jest taka możliwość, jest wolność. 
Tylko trzeba spytać: po co mamy prosić Pana Boga między siebie? Tu jest 
problem. I dlatego wydaje mi się, że uczestniczymy w bodaj najważniejszym 
momencie dziejów religii: mamy podjąć wolną decyzję w sprawie naszego losu i 
losu Słowa, które stało się ciałem" ("Tygodnik Powszechny" nr 6/1995). W tym 
kontekście cytat ten nabiera innego znaczenia niż w okrojonej wersji w książce 
Stanisława Krajskiego, którą to wersję powtórzyłem w swoim tekście. Dlatego 
też niniejszym przepraszam ks. Tischnera za okaleczenie jego myśli, a tym samym 
za przypisanie mu niewłaściwych intencji. 

Z poważaniem: 

Estera Lobkowicz 
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