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Marina Stanković EUROPA JAK KOSOWO 6 

Tadeusz Grzesik W KRAINIE NIEODCIĘTEJ PĘPOWINY 1 0 

rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim MIARA MĘSTWA 1 8 

Sławomir Zatwardnicki PRZESTRZEŃ DLA MĘŻCZYZN 4 6 

Piotr Pałka CZY JEZUS BYŁ PRAWDZIWYM MĘŻCZYZNĄ? 6 2 

Wojciech Salwa WSZYSCY JESTEŚMY GRZYBOLUDKAMI 7 2 

Michał Gajewski 

DARWIN, BIBLIA, BIG BANG, GENY I DUCH 8 2 

Iwan Salicyn POCZĄTEK, PUNKT, GŁOWA 1 3 4 

KASZA I ŚRUBOKRĘT 1 4 0 

Agata Ostrowska-Lacombe, Didier Lacomhe 

IZRAELICI NIE PRZESZLI PRZEZ MORZE CZERWONE 1 4 4 

Zbyszek Czerwiński WARLIKOWSKI - TRIUMF PEDERASTÓW 1 5 2 

Tomasz P. Terlikowski 

KREMÓWKOWA RELIGIJNOŚĆ DONALDA TUSKA 1 7 2 

Benjamin Philippe 

JOHN M C C A I N - WYZNAWCA AMERYKAŃSKIEGO HONORU 1 8 6 

KASZA I ŚRUBOKRĘT 2 0 4 



rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem 

POLITYKA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE OLIGARCHII 2 0 6 

rozmowa z prof. Zdzisławem Krasnodębskim 

NIEMCY PISZĄ HISTORIĘ NA NOWO 2 2 6 

KASZA I ŚRUBOKRĘT 2 4 0 

Robert P. Talbott ROK 2 0 3 9 : TRIUMF PRAWDY 2 4 2 

Marcin Mścichowski 

NAJBARDZIEJ ZNIENAWIDZONY ŻYD XX WIEKU 2 5 0 

Łukasz Adamski WIETNAM: WOJNA O MÓZGI 2 5 4 

Ewa Stefańska MEIN KAMPF - 1 9 3 3 , UNSER KAMPF - 1 9 6 8 2 6 2 

Stefan Sękowski B l T W A O JĘZYK 2 7 0 

Bogna Białecka M A R K E T I N G ZŁA 2 8 2 

Michał Jeżewski SOBAKIZACJA SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO 2 9 2 

ks. Robert Skrzypczak 

CZY IMPLANT LUB D N A ZASTĄPIĄ DUSZĘ? 2 9 8 

Tomasz P. Terlikowski 

KOSZMARNE KOSZTY SPEŁNIANIA MARZEŃ 3 1 8 

INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH 3 4 2 

NOTY O AUTORACH 3 4 4 
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Serbscy cieśle zarabiali, strugając 

trumny, albańscy - strugając 
kołyski. Jeszcze na początku 

XX wieku było nas w Kosowie 
70 procent, teraz - tylko 8 procent. 



Oglądam w telewizji, jak nasi podpalają amerykańską 
ambasadę, jak rozwieszają transparenty z napisami, 

że Kosowo zawsze będzie serbskie, jak Kośtuni-
ca mówi, że nie pogodzimy się nigdy z utratą 

kolebki naszego narodu. Gówno prawda, 
Kosowo nigdy nie będzie serbskie. To 

już historia... 
A przecież mieliśmy wszystko, 

mieliśmy władzę, pieniądze, tech
nologię, media, mieliśmy wszystko, ale nie mieliśmy jednego - nie 
mieliśmy dzieci. Nasze kobiety nie chciały mieć rozwrzeszczanych 
bachorów, więc tylko jedna ciąża na pięć była donoszona do końca, 
pozostałe kończyły się w gabinetach ginekologicznych. W tym samym 
czasie albańskie kobiety w Kosowie miały po sześcioro, ośmioro czy 
dziesięcioro dzieci. Serbscy cieśle zarabiali, strugając trumny, albańscy 
- strugając kołyski. Jeszcze na początku XX wieku było nas w Kosowie 
70 procent, teraz - tylko 8 procent. 

Jakiś starszy działacz z ugrupowania Śeśejla mówi do mikro
fonu, że przecież w Kosowie pozostały nasze najstarsze prawosławne 
klasztory i że musimy bronić naszej wiary. Teraz mu się o prawosławiu 
przypomniało? A gdzie byłeś, gdy kilka milionów twoich rodaków 
zamiast do sal porodowych, żłobków, przedszkoli, szkół, urzędów, biur 
i fabryk trafiało do muszli klozetowych i kubłów na śmieci? 

Pierwsze błogosławieństwo w Biblii, jakie Bóg kieruje do 
człowieka, brzmi: „Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną". 
Łańcuszek przyczynowo-skutkowy jest nieskomplikowany: tylko ten, 
kto się rozmnaża, czyni sobie ziemię poddaną. Kto się nie rozmnaża, 
tego nie ma. I to się po prostu w Kosowie stało. Dla muzułmanów było 
to jakoś oczywiste, a dla prawosławnych? Ale w sumie jakich pra
wosławnych? Przecież to socjaliści. Dla nich liczą się zdobycze soc
jalne, opiekuńczość państwa, osobista wygoda i komfort. W dupie mają 
prawosławie. Chrzciny - tak, pogrzeb - cerkiewny, ale żeby jakimś tam 
Panem Bogiem sobie głowę zawracać? Żeby przestrzegać przykazań? 
Że niby zygota to człowiek? 

Patrzę na kolejne migawki z Kosowa. Zawsze uderzało mnie 
w nich jedno: kiedy mają pokazać Serbów i są relacje z Leposavicia, gr
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Zubin Potoku czy Zvećana, to prawie zawsze przed kamerami występu
ją trzęsące się, bezzębne starowinki w chustach na głowach, tłumiące 
szloch w pomarszczonych dłoniach. Kiedy natomiast pokazują 
Albańczyków z Priśtiny czy Prizrenu, widok jest niezmiennie ten sam: 
tłumy młodych, radosnych, wojowniczych mężczyzn powiewających 
czerwonymi flagami z czarnym orłem. Na początku myślałam, że to 
manipulacja, ale potem doszłam do wniosku, że rzeczywiście tak jest: 
dzietni mają nad bezdzietnymi przewagę nie tylko ilościową, ale i jakoś
ciową: młodość kontra starość, dynamika kontra inercja, moc kontra 
słabość, przyszłość kontra przeszłość. 

A co na to wszystko Europa, która jak podstarzała kochanka do 
młodego fagasa spieszyła się z deklaracjami, że uzna niepodległość 
Kosowa? Przełączam telewizor na stacje niemieckie, a tam wszędzie 
wałkują jeden temat: jakiś szef wschodniego landu skrytykował ener-
dowską politykę w sprawie aborcji i teraz wylewają na biedaka kubły 
pomyj. Aktywistka nowej lewicy mówi wzburzona, że polityk obraził 
miliony niemieckich kobiet, które skorzystały z prawa do aborcji - tej 
podstawowej zdobyczy cywilizowanej ludzkości. Ty głupia cipo, myślę 
sobie, a kto ci będzie zmieniał pampersy, jak będziesz zdychać w przy
tułku dla starców? Pewnie jakaś Turczynka, Tunezyjka albo Albanka... 

Przełączam na brytyjski kanał. Tam w serwisie informacyjnym 
atakują z kolei jakiegoś angielskiego księdza, bo nie wyrażał dość za
chwytu dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zdenerwowany 
aktywista gejowski w tęczowym szaliku oskarża chrześcijaństwo 
o homofobię, nietolerancję i szerzenie nienawiści. Oj, zatęsknisz 
jeszcze, miękki siusiaku, za represyjnym chrześcijaństwem, kiedy 
w Europie zapanuje tolerancyjny islam. Od czasu rewolucji islamskiej 
w Iranie wykonano na homoseksualistach około 4 tysięcy egzekucji, 
a pół roku temu na uniwersytecie Columbia prezydent Ahmadineżad 
oświadczył amerykańskim studentom, że Iran jest już całkowicie 
„wolny od homoseksualizmu". To się nazywa ostateczne rozwiązanie 
kwestii gejowskiej. Krytykuj Kościół, chłoptasiu, krytykuj. Podcinaj 
gałąź, na której siedzisz. 

Wyłączam telewizor. Nic wam nie pomoże, Europejczycy. 
Macie wszystko, tak jak my w Kosowie, macie władzę, pieniądze, tech
nologię, media, macie wszystko, ale nie macie jednego - dzieci. Nie 



jestem żadną Kasandrą, bo tu nie trzeba mieć szczególnych zdolności 
profetycznych: wystarczy prosta znajomość matematyki. 

I historii. Kto dziś pamięta o Amalekitach czy Wizygotach? 
Przez ostatnich kilkanaście lat nas, Serbów, oskarżano na świecie 

o ludobójstwo, ale myśmy popełniali autoludobójstwo. I popełniamy je 
nadal. Dziś straciliśmy Kosowe Pole, wkrótce przyjdzie kolej na Bel
grad. Natura nie znosi pustki. Kto wybiera zasadę śmierci, sam rezygnu
je z życia. Widocznie nie zasługujemy na przetrwanie. A czy Europa 
zasługuje? 

MARINA STANKOVIĆ 

Tłumaczył: ROBERT MAKOWIECKI 



Całość nie wygląda 
zachęcająco: pokolenia 
rozpieszczonych jedy
naków, wychuchanych 
maminsynków, 
nieprzyzwyczaj onych 
do ponoszenia 
odpowiedzialności, 
wyrzeczeń i ofiar, 
zniewieściałych typków 
rozkapryszonych przez 
dobrobyt, przyzwycza
jonych, że wszystko 
mamusia podstawi pod 
nos, cale generacje 
gogusiów ciągnących 
za sobą latami przez 
świat nieodcięte 
pępowiny. Te pępowiny 
są wszędzie, oplatają 
ich niczym węże 
Laokoona i jego 
synów, duszą wszyst
kich, nie dają żyć. 
Przydałby się jakiś 
Samson albo Herkules, 
który by to kłębowisko 
pępowin porąbał 
toporem i uwolnił 
uwięzionych mężczyzn. 
Mężczyzn uwięzionych 
w chłopcach. 
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ame baby. Jak Boga kocham, same baby. Jęczą, 
zawodzą, smędzą. Wyławiam wśród chust dwie 
męskie głowy. Wymoczkowaci wypłoszę 
mruczą coś pod nosem. Pedałkowaty falsecik 
księdza obija się od ścian kościoła. „Chwała na 
wysokości Bogu...". Podniosły hymn na cześć 
Najwyższego brzmi jak anemiczny akt 
przeprosin za to, że się jeszcze żyje. Zamiast 
buchnąć, wznieść się ku niebu, odbić od witraży 
i sklepień świątyni, wymamrotany tak, że ledwie 
go można zrozumieć, snuje się nisko, pełznie po 

podłodze, by w końcu opaść zwiędnięty, wciskając się w szczeliny 
między spróchniałymi deskami podłogi. 

słodziutki, delikatniutki, wręcz eteryczny wyraz twarzy, jakby się miał 
zaraz od tej nadymającej go słodyczy rozpłynąć w powietrzu. Mógłby 
reklamować w telewizji cukierki Werther's Oryginał. A przecież pustel
nicy to byli twardzi faceci, szli na pustynię, wśród węży, skorpionów 
i jadowitych pająków, bez żadnych zabezpieczeń. Nie mieli broni. 
Z dnia na dzień musieli zdobywać żarcie gołymi rękoma. Te wszystkie 
dzisiejsze survivale czy szkoły przeżycia to mały pikuś w porównaniu 
z tym, co przeżywali ci twardziele. A to hartowanie ducha trwało nie 
dwa tygodnie, ale kilkadziesiąt lat. 

A przecież ta codzienna walka o byt była niczym w porówna
niu z walką duchową, jaką musieli toczyć. Wychodzili na pustynię, poza 
społeczność, by wyprowadzać za sobą złe duchy z domostw, osiedli, 
miasteczek i miast. Wyprowadzali demony na pustynię i tam związy
wali je w walce ze sobą, by chronić od nich ludzkie osiedla. Straszne to 
były zmagania. Niejeden napakowany w siłowni mięśniak zesrałby się 
ze strachu, gdyby dane mu było stanąć oko w oko z mroczną czeluścią 
piekielnych otchłani, z zimną pustką nieskończonej nienawiści. A ci 
goście szli na całego i napierdzielali się z demonami. A tu na obrazkach 
przedstawiani sąjak sentymentalne wywłoki z ckliwych opowiadanek. 

Rzucam wzrokiem w drugą stronę i widzę kolejnego ptysia, 
wąchającego kwiatki i głaszczącego ptaszki. Nie sposób w tej 
lukrowanej postaci rozpoznać gościa, który udał się do paszczy lwa, do 

Spoglądam na obraz w bocznym ołtarzu. Święty Antoni ma tak 



obozu muzułmanów, by nawracać na chrześcijaństwo samego sułtana. 
Kto dziś znajdzie śmiałków, którzy udaliby się do Arabii Saudyjskiej 
lub Iranu głosić Ewangelię tamtejszym przywódcom? Kto dziś włożył
by rękę w ogień, godząc się na sąd Boży? 

Z zadumy wyrywa mnie czytanie. „Weź udział w trudach 
i przeciwnościach jako dzielny żołnierz Jezusa Chrystusa", pisze Paweł 
w liście do Tymoteusza. Zamykam oczy i widzę ciężkozbrojne hufce, 
inaugurujące na polach Stembarku i Grunwaldu maryjną pieśń, która 
dobyta z tysięcy gardeł przetacza się niby grzmot po stepie. Otwieram 
oczy i rozglądam się wokół. Widzę gości, którzy mogą wziąć udział, ale 
nie w krucjatach, tylko w kuracjach, i nie na polach bitew, ale w salach 
sanatoriów, i to nie jako żołnierze, lecz jako pacjenci. 

Jakaś staruszka powolnym krokiem drobi w kierunku mówni
cy, by po chwili ledwie słyszalnym głosem wyćwierkać psalm: „Przy-
pasz do biodra swój miecz, mocarzu, chlubę twoją i ozdobę. Wstąp 
szczęśliwie na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich, a twoja prawi
ca niech ci wskaże wielkie czyny". 

Gdzie te czyny, myślę, gdzie te czyny? Słucham Ewangelii, 
która opowiada o powołaniu apostołów: prostych rybaków, twardych 
ludzi, prawdziwych mężczyzn, widzę ich ze spracowanymi, żylastymi 
dłońmi, z ogorzałymi słońcem twarzami, mocno stąpających po ziemi. 
Gdzie dziś można spotkać takie typy? Gdzie są ci mężczyźni z jajami 
a nie z wydmuszkami? Zastanawiam się, kto jest dla mnie typem 
prawdziwego mężczyzny i po chwili staje mi przed oczami Steve 
McQueen. Najpierw widzę go w tym swoim charakterystycznym 
płaszczu, w którym grał Bullitta, jak wskakuje do swego forda i rusza 
w samochodowy pościg ulicami San Francisco, potem z kolei w czarnej 
skórze amerykańskiego oficera ucieka na motocyklu przed goniącymi 
go hitlerowcami, a w końcu w lśniącym bolidzie gna po torze w Le 
Mans, uczestnicząc w najbardziej morderczej dwudziestoczterogo-
dzinówce w historii sportów samochodowych. A potem Steve McQueen 
się zamazuje, a z mgły wyłania się Evander Holyfield. Oto współczes
ny święty Jerzy, który pokonał Smoka, człowiek, który rzucił wyzwanie 
Bestii, nie przeląkł się Mike'a Tysona, przed którym drżeli wszyscy ry
cerze i bokserzy, wyzwał monstrum na pojedynek i pokonał je w uczci
wej walce, choć potwór stosował nieuczciwe chwyty i odgryzł mu ucho. gr
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Z zamyślenia wyrywa mnie szuranie w ławkach, ludzie klękają, 
ksiądz podnosi opłatek. To również takie męskie: rycerz klęka przed królem, 
król klęka przed cesarzem, cesarz klęka przed papieżem, papieża klęka przed 
Bogiem. Gdzie są ci mężczyźni? Dlaczego nie ma ich w kościele? 

I nagle przeszywa mnie nagła myśl, dopada mnie pytanie: 
a czy są poza Kościołem?... Ostali się jeszcze w paru niszach, takich jak 
sport czy armia, ale całość nie wygląda zachęcająco: pokolenia 
rozpieszczonych jedynaków, wychuchanych maminsynków, 
nieprzyzwyczajonych do ponoszenia odpowiedzialności, wyrzeczeń 
i ofiar, zniewieściałych typków rozkapryszonych przez dobrobyt, 
przyzwyczajonych, że wszystko mamusia podstawi pod nos, całe gene
racje gogusiów ciągnących za sobą latami przez świat nieodcięte 
pępowiny. Te pępowiny są wszędzie, oplatają ich niczym węże 
Laokoona i jego synów, duszą wszystkich, nie dają żyć. Przydałby się 
jakiś Samson albo Herkules, który by to kłębowisko pępowin porąbał 
toporem i uwolnił uwięzionych mężczyzn. Mężczyzn uwięzionych 
w chłopcach. Ale skąd wziąć takiego mocarza? Gdzie się tacy rodzą? 
Dawniej było społeczeństwo stanowe: kapłani, wojownicy i rolnicy, ale 
wszyscy byli prawdziwymi mężczyznami. Gdzie się dzisiaj podziała ta 
maszynka do produkcji mężczyzn? Dlaczego dziś, żeby zobaczyć 
prawdziwego mężczyznę, trzeba zapłacić pieniądze: kupić bilet na mecz 
albo do kina? Nie ma już prób charakteru, przejść, które hartują ducha. 

Ludzie właśnie robią kiwaczka, to znaczy przekazują sobie znak 
pokoju. Kiwam głową w stronę babci po lewej i młodej dziewczynki po 
prawej stronie. Dziewczyna chodzi pewnie do piątej klasy podstawówki. 
Patrzę na jej tarczę szkolną. Szkoła... szkoła... To dziś chyba jedyna insty
tucja, gdzie rzeczywiście prowadzona jest regularna inicjacja, a jej adepci 
poddawani są najbardziej bezwzględnym próbom na wytrzymałość; nie ma 
chyba drugiego miejsca we współczesnych społeczeństwach, w którym tak 
konsekwentnie i metodycznie nie testowano by granic ludzkiej odporności, 
hartując zarazem cnoty już nie przyrodzone, ale wręcz anielskie. 

Oczywiście szkoła przestała być formacją inicjacyjną dla 
uczniów, stała się nią dla nauczycieli, którzy przypominają niekiedy rzym
skich gladiatorów wrzuconych na arenę pełną dzikich zwierząt. Można 
powiedzieć, że dziś nauczyciel, który potrafi jednym podniesieniem dłoni 
uspokoić rozwrzeszczaną klasę, posiadł niemal taką samą umiejętność jak 



Chrystus, który jednym skinieniem ręki uciszał wichry i wygładzał fale. 
Dziś to nie starzy inicjują młodych, tylko młodzi starych. Stąd ta ucieczka 
od dojrzewania, farbowanie włosów, likwidacja zmarszczek, operacje 
plastyczne, młodzieżowe stroje. Tylko ile można, do cholery, uciekać? 

Znów klękam. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świa
ta..." Nagle zdaję sobie sprawę, że przed tym Barankiem klękali także 
Steve McQueen i Evander Holyfield. McQueen niczym biblijny Jakub 
nad potokiem Jabbok zmagał się z kimś niewidzialnym, aż tamten mu 
pobłogosławił, ale zarazem zostawił trwały ślad na ciele; zostawił mu 
raka, który pożerał go od środka, ale ten niepokorny i niepogodzony 
z nikim twardziel, który nigdy w filmach nie korzystał z pomocy 
kaskadera, tym razem też nie chciał mieć dublera i chciał przecierpieć 
to wszystko sam, pogodzony już ze światem i z Bogiem. Albo Holy
field, deklarujący, że narodził się na nowo i gotów jest dla Jezusa obić 
mordę Tysonowi. On też ukorzył się przed dzieciątkiem kwilącym 
w żłóbku i skazańcem konającym na krzyżu. 

Przecież tutaj bije źródło męstwa. Wszystkie czytania, które 
przez te nieudolne instrumenty jakoś próbowały się do mnie przedrzeć, 
mówiły przecież o tym samym, wzywały do męstwa, do odpowiedzial
ności za innych, do zdolności ponoszenia wyrzeczeń, do podejmowania 
wyzwań, do prawdziwej męskiej przygody. Jestem przecież, do cholery, 
ojcem. Nawet jeśli nie ma mechanizmów inicjacyjnych, to jestem ojcem. 
Widzę, jak ojcowie są dziś nieobecni: albo nie było ich nigdy obok synów, 
albo jak są, to bardziej zajęci telefonem komórkowym lub pilotem telewizo
ra, nieobecni duchowo, obcy emocjonalnie, przypadkowi mieszkańcy tego 
samego domu. Cały trud wprowadzania synów w życie zrzucają na matki, 
ale nie wiedzą jednego, że kobieta, choćby nie wiem jak się starała, to nie 
wychowa prawdziwego mężczyzny, tylko osobnika płci męskiej. 

Wychodzę z kościoła i czuję przypływ siły: jestem ojcem i to 
mnie nakręca. Jadę właśnie z synami na spływ kajakowy, sami, bez 
kobiet, męska przygoda, wysiłek fizyczny, walka z żywiołem, rozbi
janie namiotów, wspólne przyrządzanie posiłków, zdobywanie nowych 
umiejętności, rozmowy do późna w nocy, opowieści o bohaterstwie 
i podłości, wprowadzanie w inny świat. Mens not deadl 
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Jeśli jestem dojrzałym księdzem, to niczego 
w sobie nie tłumię: ani człowieczeństwa, ani 
męskości! Nie walczę z ciałem ani z seksualno
ścią, lecz jestem panem samego siebie we wszys
tkich dziedzinach. Dziwię się, gdy spotykam 
księdza, który mówi cichutko. ..podniośle", 
prawie ledwo oddycha i wydaje się, jakby był 
już samą duchowością. Wtedy aż chciałoby się 
zapytać: gdzie ksiądz podział swoją męskość 
i swoją seksualność? 
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Co zdaniem Księdza oznacza męskość? 

- Męskość to - obok kobiecości - jeden z dwóch sposobów bycia 
człowiekiem, a więc bycia kimś jedynym na tej ziemi, kto potrafi 
myśleć, decydować i kochać. Kobieta i mężczyzna mają identyczną 
godność, jaka przysługuje jedynie osobom. Trzeba najpierw być dojrza
łym w człowieczeństwie, by stać się kimś dojrzałym w tym specy
ficznym sposobie bycia człowiekiem, jakim jest męskość czy 
kobiecość. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni zatem najpierw 
troszczyć się o te cechy, które są podstawą człowieczeństwa: świado
mość, odpowiedzialność, wierność. 

Specyfika bycia mężczyzną - w odróżnieniu od bycia kobietą 
- polega na tym, że mężczyzna z reguły łatwiej i lepiej funkcjonuje 
w świecie rzeczy, przedmiotów, produkcji, organizacji. Natomiast 
kobieta jest wrażliwsza na świat osób i ma zwykle większe predys
pozycje w budowaniu więzi międzyosobowych. Mężczyzna czasem 
nawet osoby traktuje przedmiotowo. Właśnie dlatego mówimy częściej 
o geniuszu kobiety niż o geniuszu mężczyzny, gdyż harmonijne 
funkcjonowanie w świecie osób wymaga większych umiejętności niż 
radzenie sobie ze światem rzeczy. Człowiek jest przecież kimś wolnym 
i najbardziej skomplikowanym w znanym nam wszechświecie. Osoby 
stawiają nam dużo większe wymagania niż rzeczy. Mężczyzna może 
nauczyć się od swojej mamy i innych kobiet rozumienia osób oraz 
dojrzałego sposobu odnoszenia się do nich, a kobieta może wiele 
nauczyć się od mężczyzny, gdy chodzi o umiejętności techniczne, 
sportowe czy zawodowe. 

Czy można wymienić jakieś konkretne cechy męskości, które 
charakteryzują dojrzałego mężczyznę? 

- Oczywiście, że tak. Mężczyzna częściej niż kobieta staje oko w oko 
ze światem materialnym, z rzeczywistością przedmiotów. Dojrzały 
mężczyzna to z definicji ktoś mężny. To ktoś, kto nie boi się ciemno
ści, dzikich zwierząt, twardej pracy czy sportów ekstremalnych. 
Dojrzały mężczyzna to ktoś, kto chroni kobietę w obliczu każdego 
zagrożenia. 



Jeśli uwzględnimy powyższe kryteria, to wydaje mi się, że nawet 
jeden procent mężczyzn nie ma szansy na dojrzałą męskość... Gdzie 
dzisiaj są ci mężczyźni, którzy nie boją się ciemności i którzy walczą 
z dzikimi bestiami w obronie kobiet? 

- Ja nie boję się ani ciemności, ani psów, które nagle wybiegają na 
drogę. Jest dla mnie oczywiste, że jeśli idę w towarzystwie kobiety, to 
ją chronię przed małymi i wielkimi niebezpieczeństwami. Mężczyzna, 
który kocha swoją matkę, żonę, narzeczoną, siostrę czy córkę, będzie ją 
bronił w każdej sytuacji. Także przed dziką bestią. Nawet jeśli miałby 
przy tym oddać życie. Tacy mężczyźni są także w naszych czasach. 
Spotykam ich osobiście w rodzinach, z którymi jestem serdecznie 
zaprzyjaźniony. To są prawdziwi, odważni, szlachetni rycerze, którzy 
strzegą swoich bliskich. Oni ostatni idą spać, by sprawdzić przed snem, 
czy wszyscy domownicy są już w domu, i pierwsi wstają, by spraw
dzić, czy działa ciepła woda i by przygotować śniadanie. Odwaga płynie 
z tego, że kocham, bo miłość jest zawsze odważna i mocarna. Ponieważ 
mężczyzna dysponuje zwykle ciałem silniejszym od kobiety i łatwiej 
orientuje się w świecie nieosobowym, dlatego chroni kobietę przed tym 
światem i daje jej poczucie zewnętrznego bezpieczeństwa. 

Z kolei kobieta chroni mężczyznę w sposób jeszcze 
ważniejszy, ale mniej widoczny z zewnątrz. Ona chroni go najpierw 
przez swój sposób istnienia, a zwłaszcza przez swoją miłość, wrażli
wość, szlachetność, świętość. Zauważmy, że kobiety znacznie rzadziej 
krzywdzą mężczyzn, a niestety często są przez nich krzywdzone. 
Mężczyzna, który nie dorasta do miary męskości godnej człowieka, nie 
tylko nie chroni kobiety, ale staje się dla niej największym zagrożeniem. 
Istnieje bardzo nierówny rachunek krzywd między mężczyznami 
a kobietami... 

Dojrzała męskość powinna być zatem kojarzona z męstwem... Czy 
jednak współcześni mężczyźni mają szansę tę męskość w sobie wy
kształcić? 

- Oczywiście, że każdy z nas, mężczyzn, ma taką szansę. W punkcie 
wyjścia powinien sobie jednak uświadomić, o jaki rodzaj męskości tutaj 



chodzi. Już na początku Księgi Rodzaju Bóg wyjaśnia nam, że los 
ludzkości najbardziej zależy nie od ustroju państwa czy stanu gospodar
ki, lecz od relacji kobieta - mężczyzna! Męskość to bycie mężnym 
w uczeniu się miłości do kobiet i w odważnym okazywaniu tej miłości. 
To szczyt odwagi dla mężczyzny, gdy całemu światu głosi, że wybran
ka jego serca jest na zawsze i nieodwołalnie jedyną różą jego życia! 
Wiele męstwa potrzeba mężczyźnie w mierzeniu się z samym sobą, 
z własnymi słabościami, ograniczeniami, wadami. Kochać kobietę 
może tylko taki mężczyzna, który panuje nad swymi popędami i uczu
ciami, który poprzez wysiłek fizyczny i solidną pracowitość zdobywa 
największą władzę we wszechświecie: władzę nad samym sobą. 

Nastolatek, a później mężczyzna, ma niemal codziennie wiele 
okazji, by mierzyć się z twardą rzeczywistością, która stawia mu wyma
gania. Rzeczywistość jest mężczyznom szczególnie potrzebna, gdyż 
wyzwala nas z miłych fikcji i modnych ideologii, które wymyślamy 
właśnie my, mężczyźni, i które wypaczają nasze człowieczeństwo 
i nasze więzi z kobietami. Przykładem mogą być aktywiści gejowscy, 
którzy jako ideał proponują izolację kobiet i mężczyzn oraz kierowanie 
się orientacją seksualną, a nie miłością i odpowiedzialnością. W naszych 
czasach spotykamy niestety wielu takich mężczyzn, którzy są przeci
wieństwem kogoś mężnego. Są bowiem tchórzami. I to nie tylko 
tchórzami wobec świata zewnętrznego, ale też tchórzami wobec prawdy 
o sobie, o własnych zachowaniach i ich skutkach, o własnych myślach, 
przeżyciach, obowiązkach. Mało męscy mężczyźni uciekają w alkohol, 
w narkotyki, w przemoc, w przestępczość. To są najbardziej prymity
wne i najbardziej bolesne formy tchórzostwa mężczyzny. A pierwszą 
ofiarą tchórzostwa mężczyzny jest zwykle kobieta. 

Dziś prawdziwa męskość nie kojarzy się zwykle z mężną miłością, 
lecz raczej ze stereotypem mac ho jako zdobywcy kolejnych part
nerek seksualnych, albo ze stereotypem kogoś, komu do „szczęścia" 
wystarczy kanapa, pilot i piwo... 

- Powyższe stereotypy są kpiną z mężczyzny, a ten, kto im ulega, kpi 
z samego siebie, z własnej godności i nigdy nie doświadczy radości. 
Ogranicza się bowiem do szukania chwilowej przyjemności, a szukanie 



przyjemności oddala od radości, gdyż oddala od miłości. W pierwszym 
przypadku mężczyzna redukuje swoje istnienie i swoje aspiracje do 
bycia głównie cielesnością, a czasem wręcz do bycia samcem. Macho to 
ktoś, kto rezygnuje z władzy kierowania swoim życiem w sposób 
świadomy i odpowiedzialny. To ktoś, kto poddaje się instynktom oraz 
popędom. A to prowadzi do uzależnień i rozpaczy. To przecież przejaw 
rozpaczy, gdy jakiś mężczyzna dąży do tego, by współżyć gdziekol
wiek, z kimkolwiek i kiedykolwiek. Taki mężczyzna traci nie tylko 
honor, sumienie i zdolność do założenia rodziny, ale traci nawet instynkt 
samozachowawczy, gdyż dla seksu ryzykuje własnym zdrowiem 
i życiem. 

Stereotyp drugi to obraz mężczyzny leniwego, egoistycznego, 
bezmyślnego i uzależnionego. Kto tak postępuje, ten nie żyje, a jedynie 
wegetuje, gdyż nie jest darem dla nikogo i nikogo nie potrafi pokochać. 
Nawet samego siebie. Oba powyższe stereotypy to katastrofalne 
w skutkach wypaczenia sensu istnienia mężczyzny. Prowadzą one do 
kryzysu mężczyzn na tak wielką skalę, jak nigdy dotąd. Nigdy w historii 
naszego kontynentu nie było w Europie aż tak wielu mężczyzn, którzy 
są alkoholikami, erotomanami, narkomanami, hazardzistami, zabu
rzonymi psychicznie, niezdolnymi do małżeństwa i założenia rodziny. 
To są właśnie skutki wiary w to, że prawdziwy mężczyzna to ktoś, kto 
dokonuje seksualnych podbojów czy to ktoś, kto egoistycznie skupia się 
na sobie i na wygodnym trybie życia. 

W takim razie, w jaki sposób może w naszych czasach mężczyzna 
stać się kimś dojrzałym i szczęśliwym? 

- To prawda, że obecnie mężczyźnie trudniej jest dorastać do 
najpiękniejszej wersji samego siebie. Każda epoka niesie ze sobą specy
ficzne szanse i zagrożenia w tym względzie, ale dominująca dziś niska, 
prymitywna wręcz kultura utrudnia mężczyznom dorastanie do męstwa 
w miłości, odpowiedzialności i szlachetności. Ci chłopcy, którzy mają 
dobre wzorce w domu rodzinnym i w najbliższym środowisku, którzy 
stawiają sobie twarde wymagania, potrafią dorastać do dojrzałego 
i radosnego bycia mężczyzną. Podziwiam takich mężczyzn, 
umieszczam ich nazwiska na mojej prywatnej liście mężczyzn, z których 





jestem wyjątkowo dumny. Są też bohaterami moich powieści (np. 
Pamiętnik Perełki czy Anioł radości). 

A może kryzys współczesnych mężczyzn wynika z tego, że nie trze
ba już dziś z maczugą zdobywać pożywienia, a życie stało się na ogół 
wygodne i bezpieczne? 

- Sądzę, że źródło kryzysu mężczyzn leży gdzie indziej. Przecież także 
wśród tych mężczyzn, którzy nadal żyją w warunkach wymagających 
hartu i dyscypliny, spotykamy takich, którzy nie dorastają do dojrzałej 
męskości. Głównym problemem nie są warunki zewnętrzne -
łatwiejszy sposób zdobywania pożywienia czy niezbyt ciężka praca 
fizyczna. Te zmiany są akurat pozytywne. To, co groźne, to agresywnie 
lansowana prymitywna kultura, która skupia człowieka jedynie na 
popędach, instynktach, cielesności, emocjonalności i doraźnej przy
jemności. Ta kultura - czy raczej już antykultura - usiłuje nam wmówić, 
że o naszym zachowaniu nie my decydujemy, lecz że za nas decydują 
biochemia, hormony i feromony, czyli to, co mamy wspólnego ze 
światem zwierząt. Dominująca kultura pomija to, co w człowieku - i w 
mężczyźnie! - niezwykłe i co sprawia, że jest on osobą, czyli kimś 
świadomym, wolnym i zdolnym do miłości. Kobieta ze swej natury jest 
na tyle wrażliwa na tajemnicę człowieka i na jego godność, że nawet 
w niskiej kulturze zachowuje świadomość, że nie jest ani rzeczą, ani 
zwierzęciem. Natomiast mężczyzna w tak chorej kulturze może 
zapomnieć o tym, że jego aspiracją jest trwała radość, a nie chwilowa 
przyjemność. Prymitywna kultura działa najbardziej demoralizująco 
właśnie na mężczyzn, zwłaszcza tych w wieku rozwojowym. A gdy 
mężczyzna jest w kryzysie, wtedy pierwszą ofiarą jego niedojrzałości 
staje się kobieta. 

Dojrzała męskość zakorzeniona jest w mądrej, pogłębionej 
duchowości. Duchowość to bowiem ta sfera, w której człowiek odkry
wa własną tajemnicę, sens życia, niezbywalną godność. Duchowość 
otwiera nas na największe aspiracje, ideały i marzenia. Sprawia, że 
rozwijamy w sobie bogate człowieczeństwo. Duchowość przybliża nas 
do Boga, od którego uczymy się sztuki życia na tej ziemi. Potwierdze
niem decydującej roli duchowości w dorastaniu do dojrzałej męskości 



jest święty Józef, który zawierzył Maryi w sytuacji po ludzku niewiary
godnej i który mężnie opiekował się nią oraz jej Dzieckiem, któremu nie 
on przekazał życie. 

Odrzucamy zatem model macho, jako produkt niskiej kultury. Nie 
jest jednak chyba niczym złym, gdy kobiety podobają się 
mężczyznom? 

- Oczywiście, że to nic złego. Przeciwnie, dojrzały mężczyzna to ktoś 
zauroczony kobietami! Chodzi tu o zauroczenie, a nie o zakochanie czy 
o pożądanie, do którego zdolny jest najbardziej nawet prymitywny 
mężczyzna. Bóg pragnie, by kobiety były dla mężczyzn niezwykle 
atrakcyjne i by oni traktowali je z najwyższym szacunkiem. 

Mężczyzna najbardziej rozwija się właśnie wtedy, gdy jest zau
roczony jakąś kobietą. Wtedy wie już na pewno, że do szczęścia nie 
wystarczy mu kontakt ze światem rzeczy. Musi to być jednak zaurocze
nie na poziomie bogatego człowieczeństwa a nie tylko na poziomie 
cielesności, popędów czy pożądań. Mężczyzna jest zdolny do tego, by 
zauroczyć się kobietą, by stać się dla niej niezawodnym przyjacielem 
wtedy, gdy zaczyna dostrzegać w niej - i w samym sobie! - to, co 
niewidzialne dla oczu: głębię wrażliwości, serdeczną troskę, szlachet
ność, czułość, świętość. Dopiero wtedy mężczyzna może stać się 
mężnym w świecie osób, w którym to świecie miarą męstwa nie jest siła 
mięśni i brak lęku, lecz siła serca, charakteru, miłości. Czasem mówię 
z uśmiechem do młodzieży, że żaden mężczyzna nie jest aż tak 
inteligentny, by zrozumieć kobietę, ale może być wystarczająco 
inteligentny, żeby ją pokochać. 

Gdy mężczyzna chroniony jest obecnością i miłością szlachet
nej, szczęśliwej kobiety, wtedy najłatwiej mu dorastać do tego 
najpiękniejszego męstwa, które mierzy się walecznością kochającego 
i wiernego serca. Zadaniem kobiet jest wyzwalanie w nas, mężczyz
nach, tego, co najpiękniejsze: miłości, odpowiedzialności, czułości, pra
cowitości. Dojrzała i świadoma swojej godności kobieta jest tak 
niezwykła, tak genialna w relacji z innymi osobami, że - znowu for
mułując to nieco żartobliwie - nawet z mężczyzny potrafi uczynić 
człowieka! Feministki nie wierzą w to, że potrafią wychować takich 



mężczyzn, którzy je pokochają. Wtedy pozostaje im jedynie walka z mężczyz
nami. A tam, gdzie jest walka, tam przegrywają obydwie strony... 

Jeżeli więc kobiety są mało kobiece, to mężczyznom trudno doras
tać do męskości? 

- Z pewnością jest to wtedy trudne zadanie. Mało kobiecej kobiecie 
trudno okazać wysokiej klasy męskość. Trudno być dżentelmenem 
w obliczu kobiety zdemoralizowanej. Trudno zauroczyć się taką kobie
tą, która ma wszystko na sprzedaż, począwszy od własnej godności i włas
nego ciała. Trudno chronić feministkę, która upatruje swoją "wielkość" 
i swoje "wyzwolenie" właśnie w tym, że nie jest kochana i chroniona 
przez mężczyznę. Niedojrzałe kobiety popadają w postawy skrajne. 
Albo starają się upodobnić do mężczyzn, dokonując samobójstwa na 
własnej kobiecości, albo zachowują się jak infantylne nastolatki, 
których największym „marzeniem" jest znalezienie kogoś, kto będzie 
nimi rządził i kto będzie traktował je jak swoją własność. 

Dojrzała kobieta - począwszy od matki - jest zawsze dla 
mężczyzny wychowawczynią i potężnym wsparciem w rozwoju. To 
właśnie dlatego dzieci potrzebują obojga rodziców, a w klasach szkol
nych i grupach formacyjnych powinny być zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy. Dojrzałe kobiety mobilizują nas do wysiłku i fascynują per
spektywą rozwoju. One nas kochają, a jednocześnie stawiają nam 
konieczne wymagania. Właśnie dlatego największym zagrożeniem dla 
syna jest nadopiekuńcza mama, która rozpieszcza i toleruje u niego te 
zachowania, których nigdy by nie tolerowała u swego męża. U boku 
naiwnej kobiety wyrasta mężczyzna leniwy, egoistyczny i tchórzliwy 
wobec wyzwań, jakie niesie codzienne życie. 

Panuje jednak przekonanie, że to nie matka, lecz raczej ojciec 
odgrywa najważniejszą rolę w wychowaniu syna. W niektórych 
społeczeństwach obowiązywała wręcz zasada, że syn mógł przeby
wać z matką jedynie do ukończenia siódmego roku życia... 

- Mamy tu do czynienia z kolejnym błędnym przekonaniem. W rzeczy
wistości każde dziecko - zarówno córka, jak i syn - potrzebuje obojga 



rodziców. Być może nie wiedzą o tym wszyscy naukowcy z dziedziny 
nauk o wychowaniu, ale świetnie wiedzą o tym wszystkie dzieci, a także 
nastoletni chłopcy i dziewczęta. Wystarczy ich o to spytać! Aja chętnie 
pytam i staram się zapamiętać ich odpowiedzi... 

Dziecko rozwija się optymalnie jedynie wewnątrz miłości 
rodziców. Oznacza to, że pierwszym sposobem kochania dziecka jest 
wzajemna miłość rodziców oraz obecność obojga rodziców we wszyst
kich fazach rozwoju syna czy córki. Syn uczy się od mamy czułości 
i delikatności, wrażliwości i taktu, respektowania norm moralnych 
i słuchania głosu sumienia. Zwykle też to właśnie matka zajmuje się 
wychowaniem religijnym syna i pomaga mu zaprzyjaźnić się z Bogiem. 
Z kolei tata uczy syna mądrego kontaktu ze światem rzeczy. Uczy go 
pewności siebie, stanowczości, zdecydowania, wytrwałości. Fascynuje 
go umiejętnościami sportowymi i zawodowymi. A nade wszystko uczy 
go sposobu odnoszenia się do kobiet. Naiwnością jest przekonanie, że 
w niektórych okresach rozwoju synowi potrzebna jest bardziej matka, 
a w innych bardziej ojciec. Na każdym etapie rozwoju niezastąpieni są 
obydwoje rodzice! Nie jest więc sprawą przypadku to, że Kościół 
przestrzega przed oderwaniem rodzicielstwa od małżeństwa, a zatem 
przed wychowywaniem dzieci przez samotne matki czy samotnych 
ojców, a tym bardziej przed możliwością adoptowania dzieci przez pary 
homoseksualne. Największymi ofiarami pedagogicznych eksperymen
tów zawsze pozostają dzieci. 

Wśród sporej grupy mężczyzn pojawia się chyba lęk przed 
kobiecością. Czy to właśnie zjawisko nie stanowi podłoża homosek
sualizmu? 

- Z pewnością istnieje bezpośredni związek między postawą mężczyzny 
wobec kobiet a jego orientacją seksualną. Homoseksualizm ma swoje 
źródło w zaburzonych relacjach pomiędzy rodzicami. Chodzi tu o takie 
relacje, w których tata stosuje przemoc wobec mamy, jest nieobecny, 
albo też poddaje się syndromowi „pani Dulskiej", czyli staje się 
pantoflarzem, który nie ma własnego zdania. W pierwszym przypadku 
syn będzie miał skłonność, by gardzić kobietą. W jego bowiem oczach 
będzie to bowiem ktoś, kogo się bije i kto nie ma godności. W drugim 



przypadku syn może nabawić się lęku wobec kobiet, gdyż będzie je 
utożsamiał z kimś, kto zawsze rządzi i o wszystkim decyduje. Wtedy 
pojawia się tendencja do izolowania się od osób drugiej płci, a przyna
jmniej do unikania bliższych więzi z kobietami. W konsekwencji nasto
latek czy mężczyzna znajdujący się w takiej sytuacji będzie skupiał się 
na kontakcie z osobami własnej płci. Wtedy też pojawi się problem sek
sualny. Popęd jest jednym z wymiarów człowieczeństwa i wobec barier 
psychicznych wobec osób płci odmiennej, dany mężczyzna zacznie 
„orientować" swą seksualność na innych mężczyzn. Warto w tym kon
tekście wyjaśnić, że głównym problemem homoseksualistów - a także 
przyczyną nietrwałości ich związków - nie jest sama orientacja seksual
na, lecz kierowanie się tą orientacją. Człowiek dojrzały nie kieruje się 
popędem, lecz prawdą, miłością i odpowiedzialnością. Najbardziej zde

zorientowany jest ten, kto kieruje się orientacją seksualną. 
Warto uświadamiać sobie i innym 

ludziom al ternatywy 
w relacji 



kobieta - mężczyzna. Feministki postulują walkę kobiet i mężczyzn, 
aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet i mężczyzn, a chrześci
jaństwo proponuje kobiecie i mężczyźnie wzajemną miłość! 

Rozmawiałam z homoseksualistą, który w swoim życiu miał kilka
set kontaktów homoseksualnych i mówił, że wciąż szuka prawdzi
wej męskiej miłości... Może to jest tak, że homoseksualiści poszuku
ją gdzieś siebie i tej zagubionej własnej męskości? 

- Tak właśnie się dzieje. To jest szukanie bliskości i miłości po omacku, 
wręcz rozpaczliwie i bez szans na spełnienie. W kontakcie z osobami tej 
samej płci nigdy nie da się zaspokoić naszych największych pragnień 
i potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych, jakie 
tkwią w naszym człowieczeństwie. Homoseksualiści łudzą się, że znaj
dą zaspokojenie swych pragnień i potrzeb w kolejnym partnerze, i w następ
nym, i w jeszcze jednym. To droga bez końca. Tego typu szukanie po 
omacku prowadzi do rozczarowań, erotomanii, a czasem do chorób 
wenerycznych i śmierci. 

Czy postrzeganie męskości ewoluuje, czy też pozostaje czymś 
stałym? 

- W naszych czasach odnosimy wrażenie, że wszystko ewoluuje i że to, 
co było wcześniej, trzeba niemal z definicji uznać za przestarzałe 
i "nienowoczesne". Dominująca niska kultura usiłuje wszystko relaty
wizować, nawet dobro, prawdę i piękno. Nic więc dziwnego, że w poszuki
waniu "nowoczesności" i "postępu" zmienia się także postrzeganie 
męskości. Coraz powszechniejsze stają się w takiej sytuacji skrajności, 
które oddalają nas od normalności. Przejawem najbardziej zaburzonej 
skrajności jest tendencja do zupełnego eliminowania ze świadomości 
obywateli faktu, że w ogóle istnieje płciowość. Na razie nie jest jeszcze 
wprawdzie zakazane umieszczanie informacji co do płci danej osoby 
w jej dowodzie osobistym, ale już w niektórych krajach Unii Europej
skiej zakazane jest nazywanie rodziców zgodnie z ich płcią. Dzieci są 
zobowiązane do mówienia w szkołach: rodzic A i rodzic B. Niektóre 
środowiska promują mentalność typu unisex. Mentalność ta oznacza 



wiarę w to, że nie istnieją istotne różnice między kobietami a mężczyz
nami i że każdy z nas może zupełnie dowolnie decydować o tym, jakiej 
chce być płci. Jeśli moja obecna płeć mi się nie podoba, to poprzez ope
rację chirurgiczną i terapię hormonalną mogę dopasować moje ciało do 
innej płci. 

Tego typu przekonania są jednym z przejawów podporząd
kowania się utopii, w której człowiek zaczyna wierzyć w to, że jego 
życie i los nie zależą od rzeczywistości, w której żyje, a jedynie od jego 
subiektywnych przekonań. Jednak ten, kto zmienia swoją świadomość 
rzeczywistości, nie jest w stanie zmienić tejże rzeczywistości. A doświad
czenie uczy, że nasz los nie zależy od naszych subiektywnych przeko
nań, lecz od zdolności radzenia sobie z obiektywną rzeczywistością. 
Jedyne, co jest prawdziwe w świecie utopii, to kryzys i cierpienie. 
Rozwój człowieka i doświadczenie radości możliwe jest jedynie w twardej 
rzeczywistości, a nie w świecie miłych ideologii. 

Skoro, jak Ksiądz zauważył, wszystko obecnie ewoluuje, a ewolucja 
mężczyzn poszła w takim kierunku, że zaczynają być mało męscy, 
to może należy się z tym pogodzić? 

- To byłoby godzenie się z bolesną porażką i uleganie mentalności prze
granych. Kryteria dojrzałości człowieka są ponadczasowe! Także kryte
ria dojrzałości mężczyzny i kobiety są ponadczasowe! One nie zależą 
od nas, ani od naszych poglądów. Nie zależą od tego, co promuje jakaś 
telewizja czy jakieś czasopismo dla młodzieży. Człowiek nie jest 
w stanie zmienić własnej natury. Możemy zmienić park w jezioro, ale 
nie możemy stworzyć samych siebie. 

W jaki sposób kobiety mogą pomóc mężczyznom w dorastaniu do 
dojrzałej męskości? 

- Najpierw w ten sposób, że będą odnosiły sukcesy w wychowywaniu 
samych siebie! Tylko kobieta świadoma swej godności i atrakcyjności 
oraz serdecznie zaprzyjaźniona z Bogiem może być aż tak niezależna od 
mężczyzny i aż tak stanowcza, że będzie miała siłę i odwagę, by sta
wiać mu mądre wymagania i by egzekwować konsekwencje jego 



ewentualnych błędów. Czasem nawet do separacji małżeńskiej 
włącznie. Najbardziej kocha ten, kto uczy kochać, a najmądrzej 
wychowuje ten, kto uczy męstwa i wierności w miłości. Kobieta 
wychowuje swego syna, męża, ojca, brata czy serdecznego przyjaciela 
wtedy, gdy stawia mu wysokie wymagania. 

Ja, mężczyzna, potrzebuję wymagań, które mi stawia druga 
osoba. Wtedy bowiem, gdy kontaktuję się z rzeczami, to one stawiają 
mi inne, dużo mniejsze wymagania. Czasem muszę coś ciężkiego pod
nieść, czasem muszę się godzinami napracować, albo pomyśleć o tym, 
w jaki sposób coś skonstruować czy pokonać daną przeszkodę. W kon
takcie z dojrzałą kobietą błogosławiona dla mężczyzny trudność wyni
ka z faktu, że taka kobieta ma świadomość własnej godności. Wie, że 
nie jest przedmiotem, który mogę dotykać tylko dlatego, że to mi 
sprawia przyjemność. Szczęśliwa kobieta nie pozwoli mężczyźnie, by 
traktował ją jak swoją własność, lecz pozwala być bliżej siebie tylko 
tym mężczyznom, którzy już umieją kochać. W obliczu innych 
mężczyzn odwraca się z książęcą obojętnością i odchodzi. Takie 
właśnie kobiety sprawiają, że mężczyzna uświadamia sobie to, że może 
stać się sejfem dla osób drugiej płci, gdyż one są dla niego bezcennym 
skarbem. 

Gdy kobieta traktuje samą siebie jak Boży skarb i gdy wie, 
że jest kochana nieodwołalnie przez Boga, wtedy właśnie 
najbardziej pomaga mężczyźnie w dorastaniu do klasycznego ideału 
mężczyzny, który rozumie, kocha i chroni kobietę. Jeśli mężczyzna 
staje się brutalny i prymitywny, jeśli znęca się nad kobietą, bije ją 
lub używa jej jako przedmiotu dla zaspokojenia swego popędu, to 
wtedy kobieta niestety jest naiwna i jakoś na to pozwala. Tymcza
sem dojrzała kobieta nawet nie zacznie wchodzić w chorą relację. 
Jedna z kobiet z zaprzyjaźnionej rodziny, która ma niezwykle szla
chetnego męża, powiedziała mi kiedyś, że mąż mógłby uderzyć ją 
tylko raz, gdyż za pierwszym razem by się tego nie spodziewała. 
Ale nigdy więcej już nie pozwoliłaby się skrzywdzić. Zastosowała
by wszelkie możliwe sposoby obrony, włącznie z policją i sądem. 
Takie właśnie kobiety najbardziej pomagają mężczyznom w stawa
niu się mężnymi w miłości i niezawodnymi przyjaciółmi na wspól
nej drodze życia. 



Ksiądz jest osobą duchowną, nie zakłada własnej rodziny i wobec 
tego nie ma szans na bliską więź z kobietą. Czy mimo to może być 
męskim mężczyzną? 

- Gdybym nie miał kontaktu z kobietami, to oczywiście trudno byłoby 
mi stawać się dojrzałym, męskim i mężnym mężczyzną. To przecież 
kobiety pomagają nam, mężczyznom, odważnie mierzyć się z prawdą 
o nas samych i o naszym postępowaniu. Bez kontaktu z kobietami nie 
tylko trudno jest stawać się dojrzałym mężczyzną, ale też trudno 
w ogóle funkcjonować jako dojrzały człowiek. Na szczęście każdy 
ksiądz wierny swemu powołaniu spotyka się i pracuje najczęściej 
właśnie z kobietami! W katechezie i na Eucharystii, w grupach forma
cyjnych i na rekolekcjach, w kancelarii i w rozmowach indywidualnych 
spotykam znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. One później wracają do 
swych domów i wychowują swoich ojców, mężów, synów i braci! 
Moim pierwszym „rektorem" nie był przełożony w seminarium, lecz 
moja mama! Dojrzały ksiądz to ktoś, kto na co dzień wspiera kobiety 
i pozwala się przez nie prowadzić do świętości. Najłatwiej idzie się do 
świętości i do nieba parami! 

Tego właśnie uczy nas Jezus. On był otoczony i mężczyznami, 
i kobietami. Jego troska o kobiety, czułość, jaką im okazywał i stanow
czość w bronieniu ich przed prymitywnymi mężczyznami, przysporzyła 
Jezusowi wielu wrogów. Inni z kolei gorszyli się. Twierdzenie, że 
ksiądz funkcjonuje głównie w środowisku mężczyzn, może się odnosić 
jedynie do zakonów klauzurowych. Jednak także zakonnik, zamknięty 
za drzwiami klauzury i pracujący w ogrodzie czy piszący książkę, 
z pozoru zupełnie odcięty od świata, jeśli tylko jest dojrzałym 
mężczyzną, to zachowuje duchowy kontakt nie tylko z Bogiem, ale 
również z kobietami: z Maryją, ze swoją mamą i siostrą, a także ze 
wszystkimi kobietami, z którymi stykał się w życiu, w których był 
zakochany, które pomagały mu rosnąć, czy też które może kiedyś skrzyw
dził. Dla rozwoju człowieka najważniejszy jest kontakt duchowy. 
Mężczyzna może przebywać pośród tłumu kobiet w jakiejś sali i w ogóle 
nie mieć z nimi rzeczywistego kontaktu! Może się nawet do nich 
uśmiechać, coś miłego mówić, ale to może być tylko gra i pozory kon
taktu. A ktoś inny może być zamknięty w celi zakonnej i z niezwykłą 



pogodą ducha, radością i wdzięcznością myśleć o kobietach, które kocha i od 
których uczy się sztuki życia w miłości, wierności, pracowitości i modlitwie. 

Ksiądz wypowiada się teraz jak typowy idealista, bo przecież rela
cje księży do kobiet nie mogą być oparte na miłości... 

- Ależ jest wprost przeciwnie! Ksiądz to świadek Boga, który jest miło
ścią. To ktoś, kto ma nie tylko mówić o miłości i uczyć kochać, ale to 
ktoś, kto pierwszy ma dać przykład tej miłości, jaką Chrystus pokochał 
każdego z nas. Jestem księdzem, którego Bóg posyła po to, bym kochał 
każdą kobietę, którą spotykam. Ma to być miłość prawdziwa. Nie może 
to być natomiast miłość małżeńska! Czasem ulegamy błędnym stereo
typom myślenia, według których jedyną formą miłości między 
mężczyzną a kobietą jest małżeństwo i więź seksualna. W rzeczywisto
ści prawdziwa miłość między kobietą a mężczyzną ma wiele form. 
Może to być miłość ojca do córki, syna do matki czy wiernego przyja
ciela, chroniącego kobietę, która zawierza mu swoje przeżycia i trud
ności. Nieraz słyszałem od kobiet, z którymi rozmawiam indywidualnie 
i które próbuję chronić przed niedojrzałymi mężczyznami, że gdyby 
podobną miłość okazywał jej tata czy brat, to czułaby się prawie jak 
w niebie. To jest ta podstawowa miłość bliźniego! 

Kobiety, które przeżywają kryzys i cierpią, są zwykle krzyw
dzone przez nas, mężczyzn. Wspieram na co dzień takie kobiety, 
pomagam im na rożne sposoby: dobrym słowem, formacją w ramach 
danej grupy parafialnej, modlitwą, pomocą materialną. Nie wiem, skąd 
się wzięły te dziwne przekonania, że ksiądz nie może kochać kobiety. 
Czyżbyśmy na masową skalę mylili miłość z zakochaniem, współ
życiem seksualnym czy z romansowaniem? Jezus zwraca się także do 
księży i do kobiet, gdy mówi: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was 
pierwszy pokochałem. Ewangelie upewniają nas o tym, że Jezus odnosi 
się do kobiet z wyjątkową miłością, czułością i troską o ich los. Jezus 
nie był rewolucjonistą. Nie zmieniał systemów społecznych, lecz poma
gał nawracać się poszczególnym osobom. Jedyną rewolucję uczynił 
w obronie kobiet. Chronił je przed okrutnymi i cynicznymi mężczyzna
mi, którzy mężczyznę-cudzołożnika puszczali wtedy wolno, a kobiety 
kazali kamieniować! Jezus chroni kobietę nie tylko przed kamienowaniem, 



ale nawet przed pożądliwym spojrzeniem mężczyzn! Bardziej konkret
nej miłości chyba już być nie może, gdyż istotą miłości jest troska 
o rozwój kochanej osoby. Miłość to troska mądra, ofiarna, odważna. 
Każdy ksiądz, który jest prawdziwym mężczyzną, i księdzem z powoła
nia, jest też prawdziwym przyjacielem kobiet. Kapłan rezygnuje z założe
nia własnej rodziny właśnie po to, by wspierać inne rodziny - a w nich 
kobiety - ale nie kosztem własnej żony i własnych dzieci... 

To, co Ksiądz mówi, brzmi dosyć rewolucyjnie... 

- Tymczasem dla mnie jest to czymś zupełnie oczywistym. Wsłuchując 
się w wątpliwości Pani Redaktor, odnoszę wrażenie, że my - księża 
i świeccy - zagubiliśmy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa. 
Nauczyliśmy się jakichś formułek, zapominając o ich treści. Właśnie 
dlatego potrzebna jest nam nowa ewangelizacja i powrót do ewan
gelicznego radykalizmu. Trzeba znowu zacząć poważnie traktować to, 
co mówi do nas Jezus. Wszyscy ochrzczeni jesteśmy posłani - jedni do 
drugich - po to, by kochać! I w żadnym innym celu. Ja, ksiądz, nie 
zawarłem z żadną kobietą małżeństwa i dlatego z nikim nie współżyję. 
Natomiast inne przejawy miłości, takie jak fizyczna obecność, solidna 
pracowitość, czysta czułość - wyrażana poprzez cierpliwość, uśmiech, 
życzliwe spojrzenie, łagodny ton głosu - to wszystko znajduje się prze
cież poza sferą seksualną, właściwą jedynie dla małżonków! Myśmy 
z tej chrześcijańskiej miłości uczynili jakąś miłość platoniczną, teorety
czną, kaznodziejską... 

Gdy zwracam się do kobiet, to opowiadam im o miłości Boga 
do człowieka, a zatem o miłości, która jest mądra i która uczy nas bronić 
się przed krzywdą. Wyjaśniam dziewczętom i kobietom, iż to, że kocha
ją mężczyzn, nie daje tym mężczyznom prawa, by je krzywdzili! Ta 
stanowcza obrona przed naiwnością wobec egoistycznych mężczyzn to 
moja konkretna, najczęstsza forma miłości do kobiet. Pomagam im 
kochać mądrze, czyli w sposób dostosowany do zachowania tej drugiej 
osoby. Z kolei kiedy rozmawiam z mężczyznami, wtedy pytam ich o to, 
kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Zwykle słyszę 
odpowiedź, że dopiero wtedy, gdy zdradza żonę, gdy ją bije czy gdy sto
suje inne formy przemocy. Wyjaśniam wtedy, że te formy krzywdy gr
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mogą być wręcz przestępstwem, a mąż zaczyna łamać przysięgę 
małżeńską już wtedy, gdy przestaje okazywać miłość swojej żonie 
i dzieciom, gdy nie przytula swoich bliskich, gdy nie interesuje się ich 
przeżyciami i potrzebami, gdy ich nie wspiera obecnością i czułością. 
Zwykle mężczyźni protestują wobec tego typu moich wyjaśnień 
i stwierdzają, że wtedy jeszcze przecież nie biją i nie poniżają żony. 
Z kolei wtedy ja pytam o to, co przysięgali: biorę ciebie za żonę i ślubu
ję ci, że nie będę cię bił ani poniżał czy też: biorę ciebie za żonę i ślubu
ję ci, że będę cię kochał w dobrej i złej doli? Słysząc to, wielu mężczyzn 
spuszcza głowy. Poprzez takie rozmowy z mężczyznami okazuję miłość 
i troskę o los kobiet. Oczywiście najbardziej radosną formą miłości 
kapłana wobec kobiet jest pomaganie im w dorastaniu do świętości i w stawa
niu się Bożymi księżniczkami na wzór Maryi! 

Wróćmy do męskości kapłanów, gdyż to dla mnie zupełnie zaskaku
jące, że Ksiądz uważa, iż księża powinni być co najmniej tak samo 
męscy jak inni mężczyźni... 

- W pewnym sensie powinni być nawet bardziej męscy od mężczyzn 
świeckich, którzy żenią się i zakładają rodziny. Wzorem dla każdego 
mężczyzny może być święty Józef. On uwierzył Maryi w sytuacji wręcz 
niewiarygodnej. Wyobraźmy sobie, że do jakiegoś męża przychodzi 
żona i mówi mu, że jest w ciąży, chociaż ani z nim, ani z żadnym innym 
mężczyzną nie współżyła. Nie sądzę, żeby którykolwiek z mężczyzn 
uwierzył wtedy żonie. Tymczasem Józef uwierzył! To znaczy, że on sam 
też musiał być niezwykle szlachetnym i wiernym mężczyzną. Tylko 
ktoś całkowicie uczciwy i wierny może uwierzyć w uczciwość i wier
ność drugiej osoby. Józef miał nieprawdopodobnie piękną więź z Maryją 
i nieprawdopodobną głębię zaufania. Potrafił też z ojcowską miłością 
przyjąć i mężnie chronić Jezusa, chociaż wiedział, że to nie jest jego 
syn! Stosunkowo łatwo chronić dziecko własnej krwi. Trudniej z podo
bną miłością i radością chronić obce dziecko. Patrząc na Józefa, ja -
ksiądz - staram się kochać wszystkie dzieci tak, jakby to były moje 
dzieci. W tym sensie muszę być bardziej męski i bardziej mężny niż inni 
mężczyźni, gdyż moja relacja do dzieci nie jest oparta na więzi krwi, ani 
nie jest spontaniczna. Jako ksiądz jestem po to, by chronić każde 



dziecko, także to niewychowane, niedożywione czy brudne. Jeśli moja 
miłość jest prawdziwa, to przybiera ona bardzo konkretne formy: 
tworzę świetlicę parafialną, rozmawiam indywidualnie, zabieram dzieci 
i młodzież na darmowe wycieczki i rekolekcje, chronię, kiedy inni 
demoralizują. Naprawdę ksiądz musi być bardzo męski, żeby tak 
konkretnie okazywać miłość... 

A zatem ojcostwo - także to duchowe - utwierdza mężczyznę 
w męskości... 

- Oczywiście. Z tym, że ksiądz jest wystawiony na jeszcze większą 
próbę, gdyż staje się duchowym tatą, nie mając żony. To naprawdę 
trudne zadanie, ale takiej właśnie stanowczej i ofiarnej męskości uczy 
nas Jezus. Dla zdecydowanej większości dojrzałych mężczyzn ojcostwo 
jest następstwem małżeństwa. Mąż kocha żonę tak mocno, że obydwo
je pragną zawierzyć sobie dzieci. Nie mówmy więc, że największą karie
rą dla mężczyzny jest ojcostwo. Często słyszę tego typu wzruszające 
sentencje. Tymczasem największą karierą dla mężczyzny jest to, że 
dorasta on do bycia mężem, który wewnątrz miłości małżeńskiej staje 
się także wspaniałym ojcem! Dojrzały mężczyzna nie zwiąże się 
małżeństwem z kobietą, która nie dorasta do miłości, gdyż wie, że decy
dując się na małżeństwo, decyduje też o tym, jaką matkę będą miały 
jego przyszłe dzieci. Dobry ksiądz to ktoś, kto podejmuje trud 
wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych bez wsparcia żony. Właśnie 
dlatego powinien być wyjątkowo męskim i dojrzałym mężczyzną. 

Czy jednak nie jest tak, że młodzi mężczyźni, którzy zgłaszają się do 
seminarium, uciekają od swojej płciowości i męskości? 

- Z pewnością jest taka grupa kandydatów, ale proszę zwrócić uwagę na 
statystyki. Otóż w ostatnich kilkunastu latach spośród tych, którzy 
zgłaszają się do seminariów duchownych w Polsce, zwykle nie więcej 
niż czterdzieści procent otrzymuje święcenia kapłańskie! Ci, którzy 
odchodzą, opuszczają seminarium z własnej woli - stwierdzając, że nie 
dorastają, że to nie jest ich miejsce - lub też zostają usunięci przez 
przełożonych, którzy ich obserwują i dostrzegają, że to nie powołanie, 



ale ucieczka, lęk przed samym sobą, przed płciowością, przed więzią 
z kobietą. Niedojrzali mężczyźni nie powinni stawać się księżmi. 
Takich kandydatów to nie Bóg powołuje, lecz oni sami siebie „powołu
ją", uciekając od trudów życia. 

Skoro księża żyją w celibacie, to chyba powinni w jakiś sposób 
uwolnić się od seksualności, odrzucić swoją seksualność?... 

- Nie daj Boże, by próbowali to uczynić! To tak, jakby odrzucić swoją 
płciowość, swoją cielesność czy swoje uczucia! W pracy kapłana nad 
samym sobą nie chodzi o to, by cokolwiek w sobie odrzucić, lecz by 
wszystko zintegrować. Kapłan powinien kochać mocą całego bogactwa 
swego człowieczeństwa! Dojrzały kapłan pozostaje człowiekiem 
„wcielonym", zachowuje swoją płeć, cieszy się swoim ciałem i nie boi 
się swojej seksualności. Ponieważ ksiądz nie zawiera małżeństwa, to 
z oczywistych względów powstrzymuje się od współżycia seksualnego, 
gdyż w przeciwnym wypadku krzywdziłby kobietę i samego siebie. 
Właśnie dlatego, że naprawdę kocha, to nie współżyje. Jeśli jest dojrza
łym człowiekiem, to świetnie wie o tym, że miłość bez seksualności 
wystarczy mu do szczęścia, ale że seksualność bez miłości nie wystar
czy mu do szczęścia nigdy! Tylko ci, którzy nie kochają, usiłują zastąpić 
radość życia chwilą przyjemności seksualnej. Wchodzą wtedy na drogę 
dramatycznych krzywd i cierpienia. 

Jeśli jestem dojrzałym księdzem, to niczego w sobie nie tłumię: 
ani człowieczeństwa, ani męskości! Nie walczę z ciałem ani z seksual
nością, lecz jestem panem samego siebie we wszystkich dziedzinach. 
Dziwię się, gdy spotykam księdza, który mówi cichutko, "podniośle", 
prawie ledwo oddycha i wydaje się, jakby był już samą duchowością. 
Wtedy aż chciałoby się zapytać: gdzie ksiądz podział swoją męskość 
i swoją seksualność? Jeśli radośnie i pogodnie panuję nad seksualnością, 
to daje mi ona entuzjazm, wzmacnia moją siłę fizyczną, sprawia, że 
jestem wytrwały i dynamiczny w tym, co robię dla dobra innych ludzi. 
Mogę pracować dwanaście, piętnaście godzin dziennie i jeszcze mam 
siłę, by się uśmiechać. Ksiądz, który potrafi kochać i nie ma problemów 
z seksualnością, nie szuka romansów, a swoją męskość okazuje poprzez 
dynamiczną i radosną troskę o ludzi od rana do wieczora. Tymczasem 



ksiądz dziwnie „uduchowiony" i jakby „odcieleśniony" jest dla mnie 
niepokojącym znakiem. Jezus był mężczyzną z krwi i kości, który fas
cynował mężczyzn i kobiety. On nie był jakimś pustelnikiem czy tajem
niczym guru, który zachęca do skupiania się jedynie na „oświeceniu 
ducha". Nie! On nie zapominał o cielesności. Pozwalał się zapraszać na 
smaczne posiłki, prowadził niezwykle aktywny tryb życia, chodził od 
miejscowości do miejscowości i od rana do wieczora nauczał... 

To, co Ksiądz mówi jest tak piękne, że aż nierealne... 

- Mnie też ogromnie fascynuje to, co mi proponuje Chrystus i próbuję 
na co dzień tak właśnie żyć. To jest droga, którą Bóg podpowiada 
każdemu księdzu. Gdy przychodzi do mnie jakiś alumn, któremu 
przełożeni polecają opuścić seminarium, zwykle stawia mi pytanie: czy 
to znaczy, że skoro nie nadaję się do kapłaństwa, to powinienem się 
ożenić? Wtedy odpowiadam stanowczo: nie daj Boże! Jeżeli nie nada
jesz się na księdza, to dokładnie z tego samego powodu nie nadajesz się 
na męża i ojca. Usuwamy ciebie z seminarium po to, byś gdzie indziej 
miał szansę się rozwijać, skoro przez te kilka lat pobytu w seminarium 
nie dorosłeś do kapłaństwa. Żeby być dobrym księdzem lub dobrym 
mężem i ojcem, to trzeba być prawdziwym mężczyzną: odważnym, 
zdyscyplinowanym, stanowczym i... pełnym miłości do kobiet! 

Pięknie się tego słucha, dlaczego jednak spotykam księży, których 
męskość wyraża się w perfumowanych palcach czy w obłoku lep
szych lub gorszych zapachów, gdy rozdają Komunię Świętą? 

- Taki „mężczyzna w aerozolu" to karykatura księdza i karykatura 
mężczyzny. To - mówiąc z bolesną ironią - produkt popkultury. Proszę 
wyobrazić sobie takiego księdza w towarzystwie Jezusa. Czy on jest 
podobny do swego Mistrza? 

Rzeczywiście, trudno to sobie wyobrazić. 

- No właśnie, taki typ księdza zupełnie nie pasuje do Ewangelii, do 
wzorca męskości, jakim jest Chrystus czy jakim są powołani przez 



Niego mężczyźni. Niestety, bywają tacy księża, którzy są dziwni 
w swoim byciu mężczyzną. Czasem nawet głos mają dziwny, egzal
towany, niemal "anielski". To słusznie dziwi i niepokoi ludzi świeckich. 
Moim marzeniem jest to, by świeccy - a zwłaszcza kobiety! - mieli 
odwagę pójść do zakrystii po Mszy świętej odprawionej właśnie w taki 
dziwacznie "uduchowiony" sposób i powiedzieć: gdy patrzę na księdza, 
to przypomina mi się moja świętej pamięci ciocia. Ale u cioci 
"ciotkowatość" jest czymś dobrym, natomiast u księdza - nie! Jeśli jakiś 
ksiądz tworzy wokół siebie aureolę "anielskości", 
osoby nie z tej ziemi, unoszącej się w oparach 
teatralnej duchowości, zamiast być mężczyzną 
z krwi i kości, to na pewno nie naśladuje 
Jezusa. 

Czyli księża też mają szansę zrealizować się 
jako mężczyźni? 

- Jak najbardziej! Wspomniałem już o tym, 
że jako nastolatek miałem mnóstwo 
marzeń i ambicji - zawodowych, liter
ackich, sportowych, ale zdecydowa
nie największym moim marzeniem 
było spotkanie wspaniałej dziew 
czyny i założenie szczęśliwej 
rodziny. Te marzenia 
„pokrzyżował" mi Bóg, 
proponując mi kap
łaństwo! Jako matu
rzysta „walczyłem" 
z Nim, gdyż po
czątkowo byłem 
przekonany, że On 
mi coś chce „ukraść" 
właśnie z mojego 
bycia mężczyzną, 
z mojej miłości 



do wymarzonej żony i do wymarzonych dzieci. „Walczyłem" z Bogiem 
całymi nocami. Dopiero kiedy zostałem księdzem, to odkryłem, że 
ksiądz jest jak tata i mama jednocześnie, bo przecież Bóg nie jest ani 
mężczyzną, ani kobietą, lecz pełnią miłości, a my mamy stawać się do 
Niego podobni! Ksiądz, który naśladuje Chrystusa, pozostaje 
mężczyzną, ale powinien uczyć się łączenia w sobie miłości ojcowskiej 
i macierzyńskiej. 

Z tego wszystkiego, co Ksiądz mówił, najbardziej zaskoczyło mnie 
przedstawienie Jezusa jako najlepszego wzoru mężczyzny, jako 
„maksymalnego" mężczyzny! 

- Syn Boży w ludzkiej naturze stał się mężczyzną. A przecież mógł 
stać się kobietą. Mówiąc z uśmiechem: dokonał takiego wyboru 
chyba po to, by uniżyć samego siebie. Bycie kobietą - z jej kobiecym 
geniuszem, wrażliwością i zdolnością do macierzyństwa - to przecież 
wyjątkowe wyróżnienie! Tymczasem Jezus stał się mężczyzną po to, 
by chronić kobiety. Niedawno pewna dziennikarka - z czasopisma 
nastawionego niechętnie do chrześcijaństwa - poprosiła mnie o roz
mowę na temat sytuacji kobiety w Kościele katolickim. Czując jej 
nieukrywaną zresztą agresję, zaproponowałem, by najpierw 
przeprowadziła rozmowę z jakimś rabinem na temat sytuacji kobiet 
w judaizmie. Dopiero wtedy mogłaby zrozumieć nowość, niesłychaną 
wprost rewolucję, jakiej dokonał Jezus w sprawie miejsca kobiet w 
świecie i w Kościele. Pobożny Żyd codziennie dziękuje w modlitwie 
Bogu za to, że nie stworzył go kobietą. Nikt w historii ludzkości nie 
stał się aż takim obrońcą, przyjacielem i wsparciem dla kobiet, jak 
Jezus, prawdziwy człowiek i prawdziwy mężczyzna z krwi i kości! 

Mówi Ksiądz, że Jezus to najbardziej męski z mężczyzn, ale prze
cież On był delikatny, wrażliwy, „trzciny zgniecionej nie złamał"... 

- On był tak delikatny jedynie dla ludzi delikatnych i szlachetnych, ale 
kiedy spotykał tych, którzy byli cyniczni, agresywni czy prymitywni, 
wtedy - znowu mówiąc z uśmiechem - okazywał się skrzyżowaniem 
Clinta Eastwooda z Sylvestrem Stallone. Potrafił mówić strasznie 



twarde słowa: „Nie rzuca się pereł przed wieprze!" Rozwalał stoły 
kupczącym w świątyni! Do złych duchownych mówił, że są plemieniem 
żmijowym! Sam jeden niepokoił całą elitę władzy, cały establishment! 
Miał taką odwagę, mądrość i stanowczość, że naruszył cały system 
ówczesnej manipulacji, korupcji i społecznych układów! Takim właśnie 
mężczyzną był Jezus! Nie chwytał za miecz, bo On był mieczem! On -
nieprawdopodobnie odważny, mądry i sprytny - mówił do swoich 
uczniów: bądźcie nieskazitelni jak gołębie i sprytni jak węże. Jezus był 
szczytem sprytu w czynieniu dobra i w przeciwstawianiu się złu. Cyni
cy mogli Go zabić, ale nie byli w stanie Go pokonać! Nigdy nie było 
w historii ludzkości aż tak niezwykłego mężczyzny! 

Dojrzały mężczyzna - czyli ktoś podobny do Jezusa - jest 
delikatny i czuły w stosunku do kobiet i dzieci, ale kiedy spotyka kogoś 
agresywnego czy p r z e w r o t n e g o , okazuje się kimś w a l e c z n y m 
i nieustraszonym. Jezus nie bał się ani wzruszać do łez nad grobem 
Łazarza, ani okazywać czułości jawnogrzesznicy, ani cierpieć aż do 
pocenia się krwią. Na krzyżu - po męsku - wykrzyczał emocjonalny 
bunt: „Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Ale w postawie tej nie 
kierował się emocjami, lecz zaufaniem: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję 
ducha mego!". Jezus to prawdziwy mężczyzna! A my wyobrażamy Go 
sobie często jako kogoś, kto wszystkim potulnie ustępuje z drogi... 

Rzeczywiście, Jezus na ogół jest przedstawiany z bladą twarzą 
i oczami wzniesionymi do nieba... 

- To jest „pobożna" karykatura osoby Jezusa! On fascynował ludzi tak 
bardzo, że porzucali wszystko i szli za Nim na pustynię. Zapominali 
przy Nim o jedzeniu i piciu. Widzieli Jego zdumiewającą pewność 
siebie oraz moc, która z Niego wychodziła. Taki właśnie powinien być 
każdy chrześcijanin, każdy mężczyzna. Jeżeli jestem mało męski czy 
nijaki, jeśli wszystkich i wszystko toleruję i akceptuję, to nie umocnię 
ludzi szlachetnych a cynicy będą kpić sobie ze mnie i z chrześcijaństwa. 
Ale wtedy nie jestem podobny do Jezusa. Podobni do Mistrza z Nazare
tu byli Piotr i Paweł, tysiące innych męczenników za prawdę i miłość, 
a w naszych czasach na przykład ksiądz Jerzy Popiełuszko czy Jan 
Paweł II. Papież z Polski był mężczyzną z krwi i kości, a jednocześnie 



był kimś delikatnym, czułym, wrażliwym, rozmodlonym... Ludzie 
dobrej woli szli za nim z niesłychanym entuzjazmem, a ludzie złej woli 
wynajęli zawodowego mordercę, żeby do niego strzelał. Jan Paweł II 
był mistykiem w modlitwie i czułą dobrocią w kontakcie z ludźmi, 
którzy potrzebowali umocnienia. Ale ten sam człowiek z niezwykłą 
stanowczością i mocą potrafił przypominać prezydentom i całym naro
dom Boże przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, kochaj! 
Takimi właśnie mężczyznami stają się ci, którzy naśladują Jezusa! 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała ELŻBIETA RUMAN 

Ks. Marek Dziewiecki (ur. 1954), kapłan diecezji radomskiej, ukończył 

studia specjalistyczne z psychologi i w Rzymie, adiunkt Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, krajowy duszpasterz powołań, dyrek

tor radomskiego telefonu zaufania Linia Braterskich Serc, rekolekcjonista 

i kierownik duchowy, autor ponad czterdziestu książek z zakresu 

wychowania, komunikacji międzyludzkiej, przygotowania do małżeńst

wa i rodziny oraz profilaktyki uzależnień. 
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Ponieważ w dzisiejszym 

Kościele więcej jest 

kobiet, dzieci i starszych, 

nic dziwnego, że to w ich 

stronę zwracają się 

przełożeni: „kobiety są 

grupą docelową 

współczesnego Kościoła". 

..Duchowy termostat" 

c/vli kultura panująca 

w Kościele - jest więc 

nastawiony zgodnie 

z wymaganiami kobiet -

przedkłada się zatem 

..bezpieczeństwo ponad 

ryzyko, stabilizację 

ponad zmiany, 

zachowawczość ponad 

ekspansję i przewidywal

ność ponad wyzwanie". 

Znacznie częściej w koś

ciele spotkać można 

mężczyzn biernych i bez

piecznych niż aktywnych 

i niebezpiecznych: 

..Ogiery chodzą do 

barów, wałachy chodzą 

do kościoła". 



„Mężczyźni nienawidzą chodzić do koś
cioła'". Mocna rzecz, której autorem jest 

David Murrow2. Całe 421 stron trzymających 
w napięciu i dobrze się czytających. Nie tylko 

dla mężczyzn, również dla kobiet, które 
„muszą odegrać wielką rolę w procesie przywracania 

mężczyzn na łono Kościoła"3. Ale przede wszystkim 
dla duchownych i świeckich przywódców w Kościele 

i we wspólnotach kościelnych. Lektura, której nie można 
zlekceważyć, i która po przeczytaniu nie pozostawia obojętnym. 

Z tym tematem trzeba się zmierzyć. Proponuję rekolekcje nad 
przesłaniem książki. 

W słowie wstępnym autor zastanawia się nad zastosowaniem 
stwierdzenia guru biznesu, Deminga: „Każdy system przyniesie takie 
rezultaty, dla jakich został zaprogramowany" do tej rzeczywistości, jaką 
jest Kościół. Co „produkuje" i jakiego zaangażowania wymaga od 
swoich członków? Dlaczego przyciąga kobiety, dzieci i osoby starsze, 
a tak słabo dociera do mężczyzn, którzy nawet jeżeli chcą poznać Boga, 
to już niekoniecznie Kościół? Może zamiast oczekiwać, że mężczyźni 
przyjdą do takiego Kościoła, sam Kościół zwróci się do mężczyzn? Ale 
żeby do nich wyjść, najpierw musi ich poznać. 

Męska natura Już sama biologia warunkuje różnice w zachowa
niu się mężczyzn i kobiet w Kościele oraz w ich uczestnictwie 
w różnych formach duszpasterstwa. Ciekawe, że Kościół, który nie 
nabrał się na modne w świecie negowanie różnic pomiędzy płciami, nie 
potrafi swojego przekonania wykorzystać i proponuje tę samą formę 
przekazu (najczęściej tę najgorszą: monolog kaznodziei!) i podobne 

1 D. Murrow, Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła, tłum. K. i M. Turscy, Poznań 

2007. 
2 David Murrow: żonaty, ojciec trojga dzieci, ukończył antropologię, jest dyrektorem 

organizacji „Kościół dla mężczyzn". Należy do starszych w Kościele prezbiteriańskim 

(USA). Więcej o autorze i jego przesłaniu na stronie internetowej: 
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oczekiwania względem obu płci. Sama znajomość działania hormonów 
- testosteronu u mężczyzn oraz serotoniny u kobiet - pozwala zrozu
mieć różnice w męskim i żeńskim przeżywaniu wiary. Inna budowa 
mózgu (na przykład mniejsze ciało modzelowate łączące dwie półkule 
mózgowe) utrudnia mężczyznom radzenie sobie z zadaniami, które 
stawia przed nimi Kościół, nawet tak powszechnymi, jak czytanie czy 
słuchanie Słowa Bożego ze zrozumieniem oraz śpiewanie. Trudniej niż 
kobietom przychodzi im werbalizacja myśli, łatwiej przyswajają 
obrazy niż słowa. Nawet jeżeli usłyszą to, co mieli usłyszeć, będą mieli 
problem z odpowiedzią emocjonalną na skierowane do nich wyzwanie. 

Dojrzewający chłopcy, od dzieciństwa otaczani troskliwą 
opieką matki i innych kobiet, w końcu wchodzą w proces zwany w psy
chologii oddzieleniem. Jest to związane z kształtowaniem się tożsamo
ści i postrzegania siebie jako kogoś odrębnego. Wtedy wielu chłopców 
odrzuca wszystko, co wiąże się w jego oczach z kobietami, a ponieważ 
tak postrzega Kościół, dlatego odrzuca Go. Mężczyźnie „chodzenie do 
Kościoła podświadomie kojarzy się z regresją - z powrotem do matki 
i dzieciństwa"4, którego to powrotu boi się. (Jedynym ratunkiem dla 
wiary młodego mężczyzny byłoby znalezienie wierzącego mężczyzny, 
który mógłby stać się dla niego wzorem). Psychologia opisuje jeszcze 
jedną męską cechę - mężczyzna, który przeżywa stres, potrzebuje 
samotności i dlatego ucieka wtedy od ludzi (w przeciwieństwie do kobie
ty, która wtedy najbardziej potrzebuje relacji). 

Z kolei patrząc z punktu widzenia antropologii mężczyzna do 
dziś pozostał „myśliwym", w odróżnieniu od „zbieraczek" - kobiet. To 
dlatego kocha on świeże powietrze, dalekie i niebezpieczne wyprawy, 
a męczy się przy monotonnych pracach. Do dziś „poluje", to znaczy orga
nizuje swoje działania wokół konkretnego projektu (który najpierw planu
je), a po jego zrealizowaniu świętuje i odpoczywa; dopiero wtedy jest 
gotów podjąć się kolejnego zadania. Tymczasem w Kościele „myśliwy" 
musi zajmować się programami typowymi dla „zbieraczy": monotonnymi, 
ciągnącymi się w nieskończoność, bez jasno sprecyzowanego celu. „Jed
nym z głównych powodów, dla których mężczyźni nie angażują się 

4 Tamże, s. 173. 



w pracę duszpasterską, jest nigdy niekończące się zobowiązanie z tym 
związane. Kiedy poprosicie mężczyzn, aby zaangażowali się na krótki 
czas, prawdopodobnie się zgodzą. Kiedy dobiją do mety, uczcijcie to!" 5. 
Raczej nie będzie mógł pracować dla Kościoła na świeżym powietrzu, 
a przecież dla niego „Bóg mieszka w przyrodzie"6. 

Nie usłyszy też pewnie o walce, do której jako mężczyzna jest 
powołany - chrześcijanie zdają się zapominać, że toczą nieustanną 
duchową walkę! - a przecież wezwanie do poświęcenia się, włącznie ze 
złożeniem ofiary ze swojego życia, podoba się mężczyznom (przykła
dem mogą być muzułmanie). W końcu chrześcijaństwo to nie lek przeciw
bólowy, ale walka na śmierć i życie! Zamiast dążenia do Absolutu 
i Pełni, proponuje się mu jednak znajdowanie Boga w rzeczach małych, 
codziennych. Ma być miły i grzecznie wykonywać swoje obowiązki, ale 
nikt nie pokazuje mu celu, dla którego ma to robić! A mężczyznom 
potrzebna jest wizja, żeby mogli się czemuś poświęcić. Wszystkie 
propozycje kierowane do mężczyzn, nawet ogłoszenia o rekolekcjach, 
muszą mieć jasno sformułowany cel („Jeśli chcesz zdemoralizować 
mężczyznę, przydziel mu do wykonania jakąś bezcelową pracę" 7 ). 
I trzeba dużo od nich wymagać, bo tylko wtedy będą gotowi się za
angażować; i nie mówić im, że będzie łatwo, ale wzorem Jezusa obiecy
wać trud i przeszkody. Zamiast prosić o ich pomoc, należy mężczyznom 
stawiać wyzwania. Kościół może się tego uczyć od świata biznesu, 
który nauczył się doceniać wagę WNOC w motywowaniu mężczyzn 
(WNOC to skrót od: Wielki, Niebezpieczny, Odważny Cel8). „Bóg 
stworzył mężczyzn do wyzwań i jeśli nie mogą odnaleźć ich w Koś
ciele, szukają ich gdzie indziej"9. 

Każdy mężczyzna pragnie być bohaterem, jednak wszelkie 
przejawy pragnienia wielkości są karane przez „policję pokory"10 ist
niejącą w Kościele - czyli te osoby, które nie pozwalają mężczyznom 

5 Tamże, s. 385. 

* Tamże, s. 179. 
7 Tamże, s. 297. 

* Tamże, s. 376. 

* Tamże, s. 30. 

"' Tamże, s. 186. 



cieszyć się z osiągniętego 
celu, a za grzech uznają 

wszelkie dążenie do wielkości. 
Tymczasem „mężczyźni nigdy 
nie zaangażują się w sprawę, 

która nie da im takiej per
spektywy"". Sam Bóg nie 
wahał się obiecywać 
wielkości i sławy starotesta-
mentowym patriarchom, a Je
zus, na ludzkie pragnienia 
wielkości swoich uczniów, 
zamiast ich zganić, odpo
wiedział ukierunkowaniem 
tego pragnienia - pokazu
jąc, na czym polega 
prawdziwa wielkość 
(por. Mk 10,35-45). Czy 
zatem Kościół nie 

powinien pozwolić na 
odbijanie chwały Boga 

właśnie przez wielkość mężczyzn? Czy 
„Chrystus chciał, aby mężczyźni 
odrzucili swoją męskość, chcąc pójść 
za Nim"12? Żeby mężczyzna mógł 
wykonać właściwe dla jego powołania, 
niebezpieczne i wymagające poświęce
nia oraz odwagi obowiązki (np. udział 
w wojnie, obrona rodziny przed wroga
mi, a społeczeństwa przed przestępstwa
mi, w końcu również ewangelizacja!), 
musi rozwijać swoją męskość przez cały 

" Tamże, s. 187. 
12 Tamże, s. 207. 
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czas. Nie można wymagać od niego, że męskość pojawi się „na 
zawołanie". 

Serce mężczyzny Na to, że mężczyźni nienawidzą chodzić do 
kościoła, składa się wiele rzeczy, które same w sobie nie są „ostate
cznym ciosem dla męskiej duszy. Jednak wiele drobnych problemów, 
które nakładają się na siebie, może doprowadzić do odejścia mężczyzn 
z Kościoła"13. Powszechnie mężczyźni odbierają Kościół jako nieży
ciowy, niemający wpływu na codzienność i nienowoczesny. Sami poda
ją dziesięć wymówek, którymi usprawiedliwiają swoje nieuczęszczanie 
do kościoła (warto się nad nimi zastanowić, ponieważ nawet jeżeli nie 
pokazują one prawdziwych przyczyn, to na pewno wiele mówią 
0 mężczyznach): „Tam jest zbyt wiele hipokryzji", „To dobre dla 
mięczaków", „Za często proszą o pieniądze", „Nabożeństwo jest za 
długie", „Nie chcę o tym mówić", „Nie lubię księdza", „To się nie 
sprawdza w życiu", „Jest nudno", „Nie umiem się odnaleźć w kościele", 
„Nie mam czasu"14. Murrow nazywa „nieświętą trójcą" trzy zjawiska 
obecne w Kościele, które trzymają „mężczyzn z dala od Chrystusa"1 5 

1 wysysają energię z tych, którzy są w Kościele - stanowią ją: dyspro
porcja liczebna (niezależnie od wyznania więcej jest w Kościele kobiet 
niż mężczyzn), dysproporcja uczestnictwa (kobiety bardziej się angażu
ją w kościelną działalność) i dysproporcja wynikająca z różnic 
osobowości (brak męskich osobowości w Kościele utrudnia 
mężczyznom odnalezienie się w nim). 

Kobiety mają swoją religię - chrześcijaństwo, a mężczyźni 
swoją - poczucie męskości. To jej podporządkuje mężczyzna wszystko, 
od pracy i hobby po rozrywki i uzależnienia. Kościół i męskość - to dla 
mężczyzny sprzeczność, dlatego aby zachować poczucie męskości, 
trzeba trzymać się z daleka od tej rzeczywistości, która jest dobra tylko 
dla kobiet. Że to nieprawda? Co z tego, kiedy doświadczenie usprawie
dliwia takie wnioski. Mimo że duchownymi są przeważnie mężczyźni, 

13 Tamże, s. 267. 
14 Tamże, s. 212. 

" Tamże, s. 101. 



wszystkie formy aktywności kościelnej i wszystkie chrześcijańskie 
spotkania przyciągają większą liczbę kobiet niż mężczyzn. Jeżeli ist
nieją duszpasterstwa przykościelne, prym wiodą tam kobiety, ponieważ 
w działalności duszpasterskiej wykorzystuje się uzdolnienia typowe dla 
nich. Mężczyzna, który spotyka się z taką dominacją kobiet, 
podświadomie patrzy na Kościół jak na „klub dla pań". Ponieważ 
w dzisiejszym Kościele więcej jest kobiet, dzieci i starszych, nic dzi
wnego, że to w ich stronę zwracają się przełożeni: „kobiety są grupą 
docelową współczesnego Kościoła"1 6. Kobiety nie tylko częściej 
angażują się w działalność kościelną, ale też chętniej sięgają po książki 
chrześcijańskie oraz korzystają z chrześcijańskich mediów. Zgodnie 
więc z prawami popytu i podaży - na rynku musi być więcej pozycji 
kierowanych do kobiet. I kółko się zamyka. 

„Duchowy termostat" - tak Murrow nazywa kulturę panującą 
w Kościele - jest więc nastawiony zgodnie z wymaganiami kobiet -
przedkłada się zatem „bezpieczeństwo ponad ryzyko, stabilizację ponad 
zmiany, zachowawczość ponad ekspansję i przewidywalność ponad 
wyzwanie"'7. Najgłębszą tęsknotą kobiet są relacje (wystarczy 
pomyśleć, jakiego rodzaju filmy oglądają one najchętniej), i Kościół 
kładzie nacisk na relacje z Jezusem oraz innymi chrześcijanami. Mur
row podaje za Rickiem Warrenem18, że 80 procent wspólnot kościelnych 
w Ameryce nastawia termostat na „pocieszanie", stając się bardziej 
„zjazdami rodzinnymi'"9, w czasie których panuje miła atmosfera, niż 
miejscami, w których wzywa się do przemiany życia. W takiej atmo
sferze mężczyźni się duszą, a „ponieważ nie wymaga się od mężczyzn 
nic wielkiego, nic wielkiego nie wnoszą"2". Nie słychać z ambon koś
cielnych tego, co mężczyźni znajdują w preferowanych przez siebie 

" Tamże, s. 35. 
17 Tamże, s. 34. 
11 Pastor Saddleback Community Church (USA), autor m.in. książek: Życie świadome 

celu. Po co ja tutaj tak naprawdę jestem? oraz Kościół świadomy celu. Rozwój w oparciu 
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filmach - wyzwania, podnoszenia swoich kwalifikacji, współzawod
nictwa, przygody, dumy i siły oraz ryzyka i nagrody za uratowanie świa
ta. W kazaniach podkreśla się za to słabość, pokorę, relacje, porozumie
nie, wspólnotę, wsparcie - wszystko to, co sprawia, że chrześcijaństwo 
kojarzy się bardziej z kobiecymi wartościami. 

Wchodząc do takiego Kościoła mężczyzna jest na pozycji 
z góry straconej - nigdy nie będzie tak wrażliwy jak kobieta, nie 
dorówna jej w trosce o innych, nie przychodzi mu tak łatwo, jak kobi
etom, nawiązywanie relacji z innymi. Nie jest wylewny (a namawia się 
go do głębokiego „dzielenia się") i nie ma dużych zdolności w ekspresji 
werbalnej. A jeszcze każe mu się śpiewać i trzymać z innymi za ręce! 
Taki mężczyzna, aby dorównać kobiecie, musiałby „przejść przeszczep 
osobowości"21. „Mężczyźni odebrali przesłanie, że Kościół ich nie 
potrzebuje"22, bo te dziedziny, które wymagają umiejętności męskich, 
nie są wykorzystywane. A „brak poczucia, że jest komuś potrzebny, 
oznacza dla mężczyzny powolną śmierć" - cytuje Johna Graya23 David 
Murrow. Istnieje otchłań „pomiędzy męskimi potrzebami a tym, co 
oferuje duszpasterstwo lokalnego Kościoła"24, dlatego mężczyzna nie 
chodzi tam „z tego samego powodu, dla którego nie nosi różowych 
ubrań: nie jest to odpowiednie dla jego płci"2 5. 

Kościół to nie miejsce dla prawdziwych mężczyzn - twardych, 
pragmatycznych, odnoszących sukcesy i podejmujących ryzyko, lubią
cych się bawić i pragnących przygód. Musieliby usiąść w jednej ławce 
z tymi skromnymi, pokornymi, miłymi mężczyznami, którzy niewiele 
się różnią od kobiet. Z tymi świętoszkami, którzy w niczym nie przy
pominają męskich bohaterów biblijnych - przywódców i wojowników, 
którzy podejmowali ryzyko i przelewali krew w służbie dla Boga. 
Powszechnie przyjęty stereotyp wyobraża pójście do Kościoła 

21 Tamże, s. 39. 
22 Tamże, s. 74. 
23 Terapeuta rodzinny, autor licznych książek, m.in. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z 

Wenus. 
24 D. Murrow, dz. cyt., s. 28. 
25 Tamże, s. 16. 



i pokochanie Jezusa jako zajęcie niemęskie, bo Kościół jest miejscem 
dla kobiet - dlatego mężczyzna albo nie chodzi tam wcale, albo bierze 
udział w nabożeństwie według „strategii mafii"26. Polega to na tym, że 
uczestniczy we Mszy świętej ze względu na swoją kobietę, która tego 
od niego oczekuje, oraz żeby podtrzymać tradycję, ale wewnętrznie jest 
całkowicie zablokowany na przyjęcie Dobrej Nowiny. W jego mniema
niu nie traci on wtedy swojej męskości, bo po prostu tylko udaje, a tak 
naprawdę bycie w kościele nie sprawia mu żadnej przyjemności. Może 
dlatego nawet nie denerwuje go ten duchowny, którego „macho" uważa 
za męskiego kastrata - bo nie zajmuje się on żadnym z męskich zajęć: 
ani nie zakłada firmy, ani nie ma rodziny, ani nie rozwija kariery. 

Tak jak kobiety boją się utracić relacje z innymi (a takie daje 
im Kościół), tak mężczyźni boją się utraty niezależności i pozbawienia 
siły i kontroli, której to utraty żądać może od nich Kościół. Kobiety 
łatwiej odnajdują się jako kompetentne chrześcijanki, a mężczyźni 
strasznie się boją własnej niekompetencji. Boją się też mniejszych 
wspólnot, lękając się, że ich żony będą pokazywać ich całej wspólnocie, 
, jak zdobycz"21. Kobiety chrześcijanki muszą uważać, ponieważ kiedy 
ciągną swojego mężczyznę do świątyni, mogą go ostatecznie zniechęcić 
do Boga; zresztą, „nie ma żadnego pożytku z tego, że ciało mężczyzny 
jest w kościele, a jego serce gdzie indziej"28. Mężczyzn nie interesuje 
praca kobiet dla Kościoła, oni zadają sobie pytanie, czy takie kościelne 
aktywności pochodzą od Boga, czy są tylko zwykłą działalnością religij
ną: „Kiedy mężczyźni zobaczą, jak Duch Święty działa w waszym 
życiu, sami przyjdą do kościoła"29. Jeżeli jednak nie spotkali żywego -
w postaci innego mężczyzny - świadectwa, że życie z Panem może być 
fascynujące, będą bali się chrześcijańskiego stylu życia. Mogą się wy
straszyć tego, że ktoś będzie im kazał ustatkować się, ożenić i prowa
dzić idealne życie małżeńskie i rodzinne. Nie wykazują nawet chęci 
pójścia do nieba, bo ono kojarzy im się z wiecznym śpiewem i przeby
waniem w chmurach. Przyzwyczajeni do dyskutowania, a nawet 

a Tamże, s. 200. 
21 Tamże, s. 217. 
2" Tamże, s. 360. 
s Tamże, s. 366. 



buntowania się, lękają się tego, że ktoś każe im przyjąć chrześci
jańskie poglądy „na wiarę" (zamiast tego trzeba im dać możli
wość zadawania trudnych pytań i podważania poglądów oraz 
pozwalać na, nawet ostrą, dyskusję). Boją się też homoseksual
izmu w Kościele (to może być efekt wpływu skandali w Kościele 
lub oficjalnego otwarcia się na posługę homoseksualistów przez nie
które wyznania). Wiedzą, jak świat patrzy na podejście do spraw seksu 
prezentowane przez Kościół, i niechętnie pozwolą na przylepienie sobie 
etykietki: „Żyję w celibacie"30. Last but not least, mężczyzna jest 
cholernie (przepraszam za to słowo) zazdrosny o Chrystusa, 
ponieważ czuje się, jakby żona zostawiła go dla innego 
mężczyzny! (Kobiety tak łatwo wchodzą w romans z Koś
ciołem, jak mężczyźni z pracą.) W najlepszym razie znajduje się 
na drugim miejscu, po Bogu, i na dodatek nie jest w stanie 
konkurować z Tym, którego nie widać, a kto stał się teraz ideal
nym „Oblubieńcem" tej, która jemu przysięgała miłość. 

Forma wiary Nie sposób nie zadać pytania, które Mur
row formułuje następująco: „Jak to się stało, że ziarno 
wiary zasiane przez Mężczyznę i Jego 
dwunastu apostołów - mężczyzn wydało 
tak wspaniały owoc wśród kobiet, a 
stało się tak bezowocne wśród 
mężczyzn?"3 1. Dziś „większość ludzi utożsamia 
Chrystusa i Jego wyznawców z wartościami uważanymi za 
kobiece"32. Mało kto porusza temat dysproporcji liczebnej 
pomiędzy płciami w Kościele i zastanawia się nad rozwiązaniem 
problemu nieobecności mężczyzn. Kogo winić za brak mężczyzn 
w Kościele - ich samych? „Spośród wielkich religii świata tylko chrześ
cijaństwo stale cierpi na brak męskich wyznawców"33 - w judaizmie, 

30 Tamże, s. 230. 
31 Tamże, s. 20. 
32 Tamże, s. 50. 
33 Tamże, s. 23. 



buddyzmie i hinduizmie bierze udział mniej więcej tyle samo 
mężczyzn, co kobiet, podobnie w świecie islamu mężczyźni nie mają 
problemu z publicznym okazywaniem swojej religijności. To dowodzi, 
że mężczyznom nie można zarzucić mniejszej religijności od kobiet. A jed
nak, mimo że „Jezus nie miał problemu z przyciągnięciem do siebie 
mężczyzn", Kościół nie może przekonać ich, „aby porzucili swoje pilo
ty od telewizorów na kilka godzin w tygodniu"34. To prawda, że często 
sami dla siebie są mężczyźni bogami, odrzucają Chrystusa i żyjąw niewoli 
grzechu lub doczesnych spraw. Ale może prawdą jest również to, że 
„Kościół w obecnych czasach wykształcił w sobie kulturę, która odpy
cha mężczyzn'"5? Problem w takim razie leżałby w formie wyznawanej 
wiary, która to forma nie odpowiada na najgłębsze potrzeby męskiego 
serca. Bóg na pewno chce przyciągnąć do Siebie mężczyzn i może to 
zrobić, ale chodzi o to, aby Kościół był gotowy ich przyjąć i zapro
ponować im to, co będzie odpowiadało męskiemu powołaniu. 

A tymczasem już sam obraz Jezusa ukazywany przez Kościół 
może skutecznie odrzucać mężczyzn. Wizerunki Jezusa często ukazują 
Go jako subtelnego, niebieskookiego mężczyznę w lśniącej szacie, 
czule wpatrującego się w oczy owieczki lub bawiącego się z dziećmi. 
Nie tylko wygląda jak kobieta z męskim zarostem, ale też, jak kobieta, 
jest delikatny, wyrozumiały i potulny. Prawdopodobnie jest „aż tak 
miły, że woli przegrywać niż wygrywać"36. Nikogo nie sądzi, a już na 
pewno nie wysyła do piekła. „Chrystus odłożył swój miecz i schylił się, 
aby zerwać stokrotkę"37. W Kościele mężczyzna usłyszy słodkie pieśni 
śpiewane dla Jezusa, pełne miłosnych wyznań, których normalnie 
mężczyźni nie składają innym mężczyznom. Obraz, jaki z tego wszy
stkiego się wyłania, nie tylko, że nie jest biblijny - nie odpowiada 
również oczekiwaniom mężczyzn. Oni mogą podążać tylko za przy
wódcą wiedzącym, czego chce, twardym i zdecydowanym, niezważają
cym na to, co powiedzą inni, ale samemu wzbudzającym respekt. 
Mężczyźni potrzebują dokładnie takiego Jezusa, jakiego najpierw 

14 Tamże, s. 40. 

" Tamże, s. 22. 

* Tamże, s. 247. 
57 Tamże, s. 256. 



poznali, a potem opisali autorzy Ewangelii! „Chrystus jest silny, niebez
pieczny i nieprzewidywalny. Nauczyciele i kaznodzieje, przedstawcie 
wszystkim Chrystusa jako mężczyznę. Inni mężczyźni pójdą za Nim'"". 

określenia Murrowa - można nastawić na następujące pozycje: 
„wyzwanie", „konfrontacja" i „pocieszanie" (te ustawienia przedstawia
ją metody Jezusa: konfrontacja z religijnymi faryzeuszami, pocieszanie 
strapionych i wyzwanie stawiane wszystkim) lub „konformizm", 
„obrzędowość" i „kontrola" (trzy ostatnie podobały się faryzeuszom, 
ale nie Panu). Termostat nastawiony na „obrzędowość" będzie, według 
autora, wskazywał, że Kościół stara się przede wszystkim zachować 
tradycję, a nie stawiać wezwania do przemiany świata. Pozycja „kontro
la" oznaczać będzie z kolei, że w Kościele panują żelazne reguły, 
których nie można przekroczyć, a mężczyźni ciągle (dopóki są jeszcze 
w takim Kościele!) słyszą o uległości. W Kościele, w którym od 
mężczyzn oczekuje się, że będą wykonywali wszystko tak samo (te 
same nabożeństwa, ćwiczenia duchowne, działalność duszpasterska) 
i będą mieli takie same poglądy, termostat ustawiono na pozycję „kon
formizm". 

Możemy albo zostawić Kościół takim, jaki jest (wtedy nic się 
nie zmieni, ponieważ mężczyźni nie zmienią się na pewno!), albo 
zmieniać nastawienie termostatu (mężczyźni poczują się trochę swobod
niej) i stopniowo coraz bardziej wychodzić naprzeciw najskrytszym 
męskim pragnieniom. Potrzeba ustawić termostat na pozycjach: „kon
frontacja" i „wyzwanie". Mężczyźni nie boją się konfrontacji, jeżeli 
odbywa się ona „w cztery oczy lub w grupie dobrych przyjaciół, nie zaś 
z pozycji ambony'"", i jeżeli wiedzą, że w razie czego mogą od tego, kto 
wystawia ich na konfrontację, otrzymać wsparcie. Najbardziej jednak 
właściwym nastawieniem jest „wyzwanie". Mężczyźni nie są wtedy ani 
zagłaskiwani pocieszaniem, ani wystawiani na nadmierną konfrontację, 
za to stawia się przed nimi wyzwania - nie tylko zza kazalnicy, ale także 

Tamże, s. 333. 

'* Tamże, s. 64. 

Wyjście ku mężczyznom Duchowy termostat - używając 



w ramach wzajemnej odpowiedzialności członków wspólnoty za siebie 
nawzajem. Wymaga to dyscypliny i przykładu do naśladowania, a nie 
tylko akademickich wykładów uczących jak żyć, które są dla mężczyzn 
podobne do lekcji szkolnych, za którymi nigdy nie przepadali. 
„Mężczyźni zmieniają się poprzez swoje doświadczenia, a nie poprzez 
to, co usłyszą"40, potrzebują więc męskiej grupy, w której razem z inny
mi będą poznawać, jak być uczniami Chrystusa; w takiej grupie mogą 
znaleźć autorytet, który będą chcieli naśladować. Bo mężczyźni 
„podążają za innymi mężczyznami"41 - dlatego potrzebują duchowego 
przywódcy (za męskim przywódcą podążają też kobiety: J e s t wielu 
męskich trenerów żeńskich drużyn koszykówki, ale bardzo rzadko spo
tyka się kobietę, która trenowałaby drużynę męską"42). 

40 Tamże, s. 69. 
11 Tamże, s. 114. 
42 Tamże, s. 284. 



Dziś w Kościele „mężczyźni nadal mają rolę przywódczą, ale 
wspierani są głównie przez kobiety'"". Potrzeba odejścia od takiego 
modelu przywództwa, w którym jest tylko jeden pasterz, a reszta ma iść 
za nim (tak można prowadzić owieczki, ale wtedy odejdą mężczyźni -
tygrysy). Zamiast kontroli sprawowanej w jednym ręku warto 
zaryzykować, i - wzorem Jezusa rozsyłającego 72 tygrysów -
wyszkolić mężczyzn chętnych mieć swój udział w budowaniu Króle
stwa Bożego. Warto wykorzystać dary typowo męskie, w tym właśnie 
dar przywództwa - energia świeckich mężczyzn może zostać skie
rowana do prowadzenia innych mężczyzn (świeccy pomocnicy 
duchownego przywódcy wcale nie muszą kończyć szkół teologicznych, 
mogą się za to wywodzić z większych korporacji czy świata biznesu). 
To z kolei odciąży duszpasterzy, przytłoczonych ogromem obo
wiązków. „Duchowni, (...) powiem to jeszcze raz: nie jesteście jedyny
mi duszpasterzami. Wasi ludzie też nimi są. Wy jesteście ich trenerami. 
Bóg stworzył mężczyzn do aktywności, a oni często przyjmują postawę 
bierną, ponieważ wydaje im się, że nie mają prawa lub kwalifikacji do 
pracy duszpasterskiej"44. Wzorem Jezusa potrzeba skupienia się na 
mężczyznach i inwestowania w ich rozwój duchowy. 

Wykorzystanie typowo męskich talentów opłaca się Koś
ciołowi. To właśnie mężczyźni są inicjatorami działań i mogą nieść zde
cydowane przesłanie do świata, podejmując ryzyko z tym związane. To 
oni są w stanie poprowadzić Kościół ku coraz większym wyzwaniom, 
jako ci, którzy w sposób naturalny kierują się na zewnątrz wspólnoty 
(podczas, gdy kobiety dbają o wzajemne relacje wewnątrz wspólnoty). 
Troszczą się bardziej o zasady, niż o miłe relacje z innymi. Do Kościoła 
mężczyźni wnoszą, oprócz właściwej im siły i ducha walki, również 
pieniądze. To z mężczyznami przychodzą do Kościoła całe rodziny (bada
nia4- pokazują, że w ponad 90 procentach przypadków nawrócony 
mężczyzna oznacza nawróconą rodzinę, podczas gdy nawrócenie 

41 Tamże, s. 123. 
44 Tamże, s. 373. 
45 Cała książka jest oparta na olbrzymiej liczbie badań dostępnych na stronach: 

www.barna.org oraz www.gallup.com. 
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kobiety nawet nie w jednym na pięć przypadków pociąga pozostałych 
członków rodziny), a jeżeli są samotni - podążają za nimi kobiety. 
(W świetle statystyk i wzorów biblijnych warto byłoby przeanalizować 
współczesne duszpasterstwo pod kątem tego, że to nie dzieci mają 
prowadzić rodziców do Boga, ale ojcowie - dzieci!). I w końcu warto 
dodać, że tylko wierzący mężczyźni będą mogli stawić czoła muzuł
manom wyznającym islam - religię z silnym męskim pierwiastkiem. 

Obecny model Kościoła, w którym na pierwszym miejscu 
stawia się cotygodniowe „chodzenie" na nabożeństwo, słuchanie kazań, 
śpiewanie pieśni itp., nigdy nie zaspokoi męskich potrzeb. Mężczyźni 
potrzebują duchowego ojcostwa (por. 1 Kor 4,14-15), które wyrazi się 
przez troskę, przewodnictwo i dyscyplinę. Duchowy ojciec prowadzi 
swoje dziecko do dojrzałości (nauka odbywa się przez wspólne z ojcem 
kroczenie przez życie), aby w przyszłości stało się ono duchowym 
ojcem dla kolejnego pokolenia chrześcijan. Ojciec nadaje dziecku imię 
- przez to, że pozwala mu odnaleźć utraconą przez grzech tożsamość 
i misję do spełnienia, którą przygotował dla niego Bóg. Mężczyzna 
potrzebuje być również częścią grupy (wiele „męskich" filmów bazuje 
na tym pragnieniu bycia członkiem zespołu, który ma do spełnienia 
wielką misję). Będą go wtedy wspierali bracia, a wspólnie, przy wyko
rzystaniu talentów, darów i umiejętności wszystkich członków małej 
grupy, będą dążyć do osiągnięcia wspólnego dla nich celu. Wszystko to 
ma ułatwić mężczyznom znalezienie Boga i trwanie w Nim, ponieważ: 
„Nasze kościoły pełne są mężczyzn, którzy wiedzą o istnieniu Boga, ale 
nie znają Go osobiście". Tacy praktykujący niewierzący mężczyźni nie 
naśladują Jezusa z trzech powodów: ponieważ nikt im nie pokazał jak 
to robić, nigdy nie widzieli innego mężczyzny, który byłby uczniem 
Jezusa, wciąż jeszcze myślą, że chodzi o praktyki religijne i moralne 
prowadzenie się. Niestety, „większość mężczyzn w Kościele uważa, że 
Bóg postawił ich na tej ziemi, aby byli grzecznymi chłopcami". 

Przełożeni kościelni bez wizji i odwagi do jej realizacji spraw
iają, że mężczyźni swoimi talentami obracają chętniej w świecie niż na 
rzecz Kościoła. Znacznie więcej w Kościele spotkać można mężczyzn 
biernych i bezpiecznych niż aktywnych i niebezpiecznych: „Ogiery 
chodzą do barów, wałachy chodzą do kościoła". Mężczyźni oczekują od 
pasterzy znamion męskości (a nie zawieszenia „pomiędzy płcią męską 



i kobiecą"), w tym śmiałego głoszenia Ewangelii, wynikającego z oso
bistego przekonania i doświadczenia. Lubią, kiedy duszpasterz jest 
„normalnym facetem", który „mówi o swoich zmaganiach, upadkach i 
stojących przed nim zadaniach". Używanie „kaznodziejskiego tonu" 
z ambony jest odbierane przez mężczyzn, szczególnie tych mało prak
tykujących, jako sztuczne lub nawet wyreżyserowane. Dobrze jest 
podawać im przykłady chrześcijańskich bohaterów godnych naśladowa
nia, ale nie można unikać „odrażających fragmentów Biblii". Zamiast 
moralizowania trzeba wezwać mężczyzn do całkowitej przemiany 
życia; zamiast mówić, czego muszą się wyrzec - podkreślać, kim mogą 
być. I oczywiście używać męskiego języka i symboliki (zamiast mówić 
ciągle o słabości, warto podkreślać wagę siły!). Nauczanie musi 
prowadzić do konkretnego celu. Zamiast dawania nauki mężczyźni 
muszą usłyszeć wezwanie do przygody z Jezusem. 

Ja, niżej podpisany mężczyzna... Książkę Murrowa przeczy
tałem z zainteresowaniem. Porusza problem, którego doświadczam nie 
tylko jako jeden z wierzących, ale z którym borykam się przede wszys
tkim jako moderator jednej z katolickich wspólnot. Na liczne wady książ
ki spuszczam zasłonę milczenia, gdyż ma ona nieproporcjonalnie większą 
zaletę - głośno nazywa rzeczy po imieniu. I wydaje mi się najważniejsze. 
Praktyczne rady, które proponuje Murrow, można zastosować lub nie. 
Mogą one bardziej lub mniej pomóc w przywróceniu mężczyzn i ich roli 
Kościołowi. Ja sam, na podstawie książki Murrowa, wygłosiłem kate
chezę w swojej wspólnocie i zamierzam z niej zrobić prezent probosz
czowi parafii. Jednak nie to jest najważniejsze. Nie uważam za konieczne 
tworzenia na tej podstawie jakichś natychmiastowych programów dusz
pasterskich. Żadnych słomianych zrywów, żadnych prostych rozwiązań. 
Warto tę książkę po prostu spokojnie przeczytać, przemyśleć i przemod-
lić. Jeżeli jest w niej prawda, to dokona ona odpowiedniej pracy w czytel
nikach. Dopiero wtedy przyjdzie czas na szukanie praktycznych 
rozwiązań. Zachęcam ludzi Kościoła, duszpasterzy i liderów wspólnot, by 
zmierzyli się z wyzwaniem, o którym opowiada ta książka. Trzeba 
otworzyć mężczyzn na męskie przeżywanie swojej wiary, a kobiety 
uwrażliwić na to, jaką powinny zająć wobec nich postawę. 

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI 



Nikt z nas zapewne nie chciałby 
się pokazywać publicznie w sytu
acjach skrajnych: ośmieszenia, 
bólu, nagości - Jezus wszystkiego 
tego doświadczył, a jednak nawet 
przez chwilę nie ulegało wątpli
wości, że jest moralnym 
zwycięzcą. Publicznie poniżony 
i upokorzony, obali! mit męż
czyzny jako istoty, której takie 
sytuacje się nie imają. Pokazał, że 
żadna zniewaga nie jest w stanie 
odebrać człowiekowi godności, 
gdyż źródłem tej godności jest 
Bóg, a nie drugi człowiek. 
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Mężczyzna został 
stworzony na podobieństwo 
Boga. Został więc stworzony 
do rzeczy wielkich. Do wiel
kich czynów zdolni są tylko 
ci, którzy są do nich dobrze 

przygotowani. Męskość wymaga zatem dobrego przygotowania, to zaś 
wymaga dobrego wzorca. I takiego wzorca męskości każdy z nas 
poszukuje. Poszukujemy przeważnie na własną rękę takiego wzorca 
uniwersalnego, który łączyłby w sobie przymioty charakteru, ciała 
i umysłu. Najpierw widzimy go w ojcu, potem w kolegach z podwórka, 
bohaterach literackich i filmowych, w końcu w profesorach, sportow
cach czy intelektualistach. Często jednak kolejne postacie nas 
rozczarowują. Niektóre są całkowitymi pomyłkami, u niektórych 
zauważamy jeden słaby element, który powoduje, że cały nasz podziw 
i fascynacja znikają szybciej niż się pojawiły. Wcześniej czy później 
orientujemy się, że próżno szukać na ziemi mężczyzny, który skupiałby 
w sobie te wszystkie cechy, które - jak nam podpowiada intuicja - sku
piać w sobie powinien mityczny „prawdziwy mężczyzna". Sam 
doszedłem do takiego przekonania całkiem niedawno. Ale na krótko. 

Męskość nigdy nie była dla mnie autonomicznym tematem 
rozważań. Okazją, by się nad nią zastanowić, były przykłady bohaterów 
książek i napotkanych ludzi. Zawsze towarzyszyła temu jednak pewna 
intuicja. Tak, rozliczałem innych z podobieństwa do wzorca, który 
głęboko tkwił w mojej pamięci. I pewnie nadal nie wiedziałbym, skąd 
ta intuicja pochodzi, gdybym nie przeczytał słów Czesława Miłosza 
z Ziemi Ulro: „Gdyby mnie zapytano, skąd pochodzi moja poezja, 
odpowiedziałbym, że z dzieciństwa". Moja intuicja dotycząca istoty 
męskości także pochodziła z dzieciństwa, a powstała w trakcie długich 
wieczorów, kiedy moja babcia czytała mi Biblię. Otóż prawdziwy 
mężczyzna powinien być jak Jezus Chrystus. 

Było to odkrycie o tyle dziwne, że - jeśli wierzyć dość nachalnie 
dzisiaj promowanemu wizerunkowi Nazarejczyka - był On sympaty
cznym facetem, który dawno temu spacerował po Palestynie, uzdrawiał 
ludzi, wszystkim przebaczał i, poza drobnymi incydentami, uśmiechał 
się szczerze od ucha do ucha. Czy to jednak prawdziwy obraz? 



Pamiętałem przecież czytane mi przez babcię słowa Jezusa, który 
przestrzegał przed takim właśnie pobłażliwym traktowaniem Jego 
osoby i misji: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. 
Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz!". 

Na rolę Chrystusa jako odnowiciela męskości zwracał uwagę już 
św. Augustyn, kiedy pisał, że biorąc swoje męskie ciało z kobiety, 
Chrystus ,jednej i drugiej płci przyniósł nadzieję odnowy i naprawy -
mężczyznom, bo w tej płci się narodził, kobietom, bo postanowił naro
dzić się przez kobietę". Kiedy czytamy Ewangelię, trudno nie przyznać 
racji Doktorowi Kościoła z Hippony. Dzisiaj, gdy nowoczesna kultura 
ogłasza koniec męskości i jednocześnie bierze aktywny udział w jej 
dożynaniu, warto cofnąć się o dwa tysiące lat i posłuchać, co ma nam 
do powiedzenia Ten, który był nie tylko - jak głosi dogmat chalcedoń-
ski - prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ale także 
prawdziwym mężczyzną. 

Człowiek wolny 
To nie przypadek, że Chrystus przyszedł na ziemię w ciele 

mężczyzny, obdarzony takimi a nie innymi przymiotami ducha i rozu
mu. Obraz Jezusa jako mężczyzny jest fascynujący i - mimo upływu 
dwóch tysiącleci - nadal aktualny jako wzorzec. Jego postać opisana 
przez ewangelistów przykuwa uwagę nie tylko ze względu na Jego 
niewątpliwą dobroć. Powiedzieć o Jezusie, że był dobry, to tak, jakby 
nic o Nim nie powiedzieć. Zdumiewa nas przede wszystkim bogactwo 
i jednocześnie nieprawdopodobna spójność wszystkich cech Jego 
osobowości. Znamy Go jako ostrego mówcę i dobrotliwego mędrca, 
jako dzielnego męża, stawiającego się szatanowi i zalanego krwią 
nieszczęśnika, z nadludzkim wysiłkiem ciągnącego za sobą krzyż. 
Przyjaciela dzieci i kobiet, surowego oponenta faryzeuszy i świątyn
nych handlarzy. We wszystkich tych, wydawałoby się skrajnych sytu
acjach, widzimy jednak przede wszystkim człowieka wolnego. 
Człowieka, który nie daje sobie narzucić sposobu myślenia dominu
jącego w otoczeniu, potrafiącego zakwestionować anachroniczne 
prawo i obyczaje. I nie ma w Nim sprzeczności. Ta spójność życia 
i nauczania Chrystusa, przejrzysta, wyrazista i szczera, imponowała 
nawet Jego wrogom. gr
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Całym sobą Jezus pokazywał, byśmy stawiali sobie w życiu 
wielkie cele i z żelazną konsekwencją je realizowali. Już jako dwunasto
letni chłopiec, odnaleziony przez Maryję i Józefa w świątyni, jawi się 
On jako ktoś świadomy celu swej egzystencji i oddany jego realizacji. 
Teologowie podkreślają niebywałą "intensywność Jego woli", która 
powodowała u stykających się z Nim ludzi uczucie swoistego lęku, 
jakie wiąże się ze spotkaniem człowieka wyjątkowego. Jego osobowość 
sprawiała wrażenie potęgi. Nic więc dziwnego, że porównywano go do 
Jana Chrzciciela czy proroków Eliasza i Jeremiasza. 

Już jako dojrzały mężczyzna strofuje popadających w malkon-
tenctwo apostołów: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się 
ogląda, nie nadaje się do Królestwa 
Bożego". Trudno o bardziej sugestywne 
wezwanie do odwagi i męstwa. 
Zwróćmy uwagę, że w osławionej sce
nie, gdy Jezus przegania przekupniów ze świątyni, nikt Mu się nie sprze
ciwia. Ludzie, którzy tracą swoje pieniądze, jednocześnie przyznają Mu 
rację i akceptują Jego siłowe metody. Niektórzy w scenie tej widzą 
słabość Jezusa. Dlatego że się uniósł gniewem i użył przemocy. Któż jed
nak powiedział, że prawdziwemu mężczyźnie nie wolno się unieść? A czemuż 
miałby tego nie robić, jeśli stoją za tym wyższe racje? Ta scena to 
ekspresja wolności Jezusa. 

Wybuchy tej skondensowanej siły duchowej poraziły także 
szatana, który Go kusił na pustyni. Scena na pustyni ma jednak więcej 
znaczeń. Książę ciemności pokazuje w niej swoją strategię skłaniania 
nas do upadku poprzez przynęty bogactwa, sławy i władzy. Jezus daje do 
dziś aktualną odpowiedź, jak bronić się przed tymi pokusami: postępuj 
ze złem „po męsku", nie obawiaj się mocnych słów wobec tych, którzy 
cię kuszą, wolno ci być wobec zła bezwzględnym, jednak przede wszyst
kim zaufaj Bogu. To jest prawdziwy cios wymierzony w demona. "Jego 
argumentacja działa prawie zawsze jak błyskawiczna demonstracja ad 

oculos (między oczy), a tym samym zmusza przeciwników do mil
czenia" - pisze w swej książce Jezus Chrystus niemiecki teolog Karl 
Adam. Mając do czynienia z kimś gruntownie złym, Jezus nie dyskutu
je z nim, ale go intelektualnie pacyfikuje. Biorąc odpowiedzialność za 
otoczenie, zarazem szczepi je na działanie zatrutych treści. 



Silny charakter 
Nie znajdziemy w Ewangeliach ani jednego miejsca, w którym 

Jezus straciłby równowagę ducha. Choć nieraz znajdował się w wielkim 
niebezpieczeństwie, zawsze był Panem sytuacji. Ta duchowa równowa
ga powodowała, że nie musiał zajmować się zbędnymi kalkulacjami, 
bieżącymi rozgrywkami i małostkowymi sporami - wkraczał w nie 
dopiero w momentach kluczowych i w stopniu koniecznym do osiągnię
cia założonego celu. Mimo tej swoistej ekonomii życiowej, nie był 
bynajmniej samolubny i wyrachowany. Nie zbywał ludzi, którzy prosili 
Go o pomoc. Zawsze traktował ich poważnie. Pomagał nie tylko w choro
bach, ale sprawiał, że spotkania z Nim odmieniały życie na lepsze. 

Nigdzie nie znajdziemy śladu niezdecydowania Jezusa. Gdy 
Jego uczniowie przeżywają rozterki co do sensu dalszej drogi, pyta ich: 
„Czyż i wy chcecie odejść?". Bije z tych słów niezwykła pewność 
siebie. Przekonanie, że to w interesie samych apostołów jest, by byli 
razem z Nim. Jezus potrafi zachować też równowagę w obcowaniu z 
ludźmi - z jednej strony ucieka w samotność, by się w duchu naradzić z 
Ojcem, z drugiej jednak nie izoluje się od otoczenia: ucztuje, przemaw
ia, pracuje, uczestniczy w ślubach i pogrzebach. Ale nie daje się temu 
światu wciągnąć. Chrystus wydobywał to, co święte, spod - jak pisał 
Karl Adam - „balastu ludzkich naleciałości". 

Jednym z takich balastów jest skłonność do usprawiedliwiania 
własnej słabości rozmaitymi czynnikami. Najjaskrawiej widzimy to, 
gdy mówi: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się dopuścił 
z nią cudzołóstwa". Jezus wie, że stawiając przed mężczyznami tak 
olbrzymią barierę moralną - znacznie większą niż robiło to ówczesne 
prawo żydowskie - może ich zrazić do swoich nauk. Wymaga jednak 
heroizmu. Jeśli chcesz być godnym miana mężczyzny, potraktuj to 
poważnie: szanuj kobiety i panuj nad swoimi myślami. 

Genialna prostota Jezusowego rozumowania była odwrotnoś
cią z a w i ł y c h , m a ł o s t k o w y c h i p r z e w r o t n y c h a r g u m e n t ó w 
uczonych w piśmie - prawdziwy mężczyzna nie wdaje się w roz
wlekłe dysputy z ludźmi złej woli, którzy nie mają najmniejszej 
ochoty na przyjęcie prawdy, a spotkanie z nim traktują wyłącznie 
jako pretekst, by go ośmieszyć lub zniszczyć. Prawdziwy mężczyzna, 
używając swojej mądrości i bystrości umysłu, winien pozostawić ich 



z prawdą. Gdy faryzeusze zarzucali Mu, że uzdrawia w szabat, bez 
ogródek zapytał: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do 
studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?" (Łk 14,5). 
Świeżość umysłu i inteligencja - czyż nie są to cechy mężczyźnie 
niezbędne? 

Jezus wnosi razem ze swoim życiem nową jakość w skostniałe 
społeczeństwo Izraela. To jeden z powodów, dla których rozmaite nurty 
myślowe - religijne i niereligijne - widziały w Nim rewolucjonistę. 
Wydaje się to jednak wypaczeniem i spłyceniem Jego rzeczywistego 
posłannictwa. „Niezrównana konsekwencja w dążeniu do wyraźnego 
celu, energia i męski hart woli - wykluczają myśl o postawieniu Jezusa 
w rzędzie marzycieli - idealistów albo zapalonych fanatyków, należy Go 
raczej zaliczyć do ludzi o wysokim uzdolnieniu rozumowym. Swoją 
genialną intuicją Jezus ogarnia całokształt rzeczywistości i jej najgłęb
szy, ostateczny sens, jest chłodnym myślicielem, unikającym zwrotów 
poetyckich, gdy chodzi o uzasadnienie pojedynczych prawd. Ilekroć 
jego przeciwnicy chcieli Go chwycić za słowo, tylekroć musieli ze 
wstydem ustępować, nie będąc w stanie dorównać bystrości Jego 
umysłu ani przenikliwości, z jaką On wyprowadzał wnioski z ich włas
nych przesłanek" - pisał Karl Adam. 

Uderza spokój i mądrość, z jaką Chrystus odpowiada Anna
szowi: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeśli 
dobrze, to dlaczego mnie bijesz?". Choć stoi przed arcykapłanem 
w charakterze ofiary, w rzeczywistości triumfuje nad nim. Podobnie jest 
przed sądem, gdy konsekwentnie milczy. Wie, że to nie uczciwy proces, 
ale próba udowodnienia Mu winy za wszelką cenę. Próba poniżenia Go 
przez zakłamanych i zawziętych oskarżycieli kończy się fiaskiem. To 
oni wydają nam się ośmieszeni przez skrępowanego mężczyznę, który 
zabiera głos dopiero wtedy, gdy odpowiada na pytanie, czy jest Mes
jaszem: „Tak, ja nim jestem" - mówi, dając im pretekst do wyroku. Sam 
go jednak także pragnął. Prawdziwa męskość to dążenie do moralnych 
zwycięstw w każdej sytuacji. Przez opanowanie, milczenie, mówienie 
prawdy. Także wtedy, gdy więcej możemy na tym stracić niż zyskać. 

Jezus chce, byśmy wymagali od siebie więcej niż od innych. 
Znajdujemy w Nim jednak zupełne przeciwieństwo beznamiętnych 
osiłków, którzy szczycą się swoim uczuciowym analfabetyzmem. 



Widać to w Jego głębokiej wrażliwości na potrzeby innych ludzi, 
zwłaszcza w Jego kontaktach z kobietami i dziećmi. Jezus doskonale 
znał ich naturę. Wcale nie potrzebował się wiązać z kobietami, by 
znać je lepiej niż współcześnie żyjący mężczyźni. I nie pozostało to 
bez odzewu - wyraźnie cieszył się ich przyjaźnią. Charakterystycznym 
rysem stosunku Chrystusa do „kwestii kobiecej" było też ostentacyjne 
ignorowanie prawa żydowskiego określającego ich rolę w spo
łeczeństwie. 

Obrazu tego silnego duchem mężczyzny dopełnia Jego fizy-
czność. Według biblijnych przekazów był nie tylko człowiekiem o pocią
gającym wyglądzie, ale także wielkiej sprawności fizycznej, zahar
towanym i gotowym do długotrwałych podróży i postów. Kto ma co 
do tego wątpliwości, niech spróbuje - tak jak Jezus - przebyć pieszo 
w palącym słońcu, bez jedzenia i wody, drogę z Jerycha do Jero
zolimy. Nie ma w Ewangeliach ani jednego fragmentu, który by 
świadczył o jakichkolwiek przypadłościach ciała Jezusa. Ból fizyczny, 
jakiego doświadczył, wynikał jedynie z konsekwentnego kroczenia 
przez Niego wybraną drogą. Przyjmował ten ból z godnym podziwu 
męstwem. Karl Adam przeciwstawił nawet atletycznego i zdrowego, 
zdolnego do największych wysiłków i najcięższych postów Jezusa, 
słabym i chorowitym założycielom innych wielkich religii - Mahome
towi czy Buddzie. 

Gwarant godności 
Podstawowym rysem osobowości Jezusa jest jednak jego miłość 

do ludzi. To odwrotność tego, co obserwujemy dzisiaj - lejący się 
zewsząd słowotok na temat wzajemnej miłości i brak tej miłości w real
nych uczynkach. Jezus nie rozwodzi się o swojej miłości, on ją po pros
tu wprowadza w życie. Nie ma w niej nic egzaltowanego i górnolot
nego. To konkret, który prowadzi aż do poświęcenia własnego życia. 
Chrystus jest wzorem bezinteresownej miłości do wszystkich ludzi, nie 
tylko przyjaciół, lecz także prześladowców, wrogów i niegodziwców. 
Nie ma w tej miłości złudzeń. Przenikliwy umysł Jezusa poznał do głębi 
naturę ludzką i ją umiłował. Stąd bierze się przekonanie, że 
człowiekowi należy przebaczać nie siedem, ale nieskończenie wiele 
razy. Nędzarze, kalecy, grzesznicy, nierządnice - Jezus pochyla się nad 



nimi z czułością i nazywa „braćmi". Traktuje ich na równi, a często 
nawet lepiej, niż uczonych i bogatych. Nie sztuka trzymać z silnymi 
i zdrowymi, szanować tych, którzy nas szanują, pomagać tym, którzy 
nam pomagają i kochać tych, którzy nas kochają. 

Niejednego razi płacz Jezusa nad ciałem zmarłego Łazarza. Czy 
mężczyzna nie okazuje słabości, gdy roni łzy? Człowiek wolny i ety
cznie dojrzały - a taki winien być mężczyzna - nie powinien sobie 
w ogóle stawiać takich pytań. Jakich niedorzeczności trzeba sobie 
nakłaść do głowy, aby się powstrzymywać przed opłakiwaniem najlep
szego przyjaciela? Znamy też inne oznaki „słabości" Nazarejczyka, 
świadczące o tym, że mimo swej boskości był też człowiekiem z krwi 
kości. Tuż przed pojmaniem, w ogrodzie Getsemani, „wziął z sobą Pio
tra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę". Przed zbliżającą 
się męką toczył wewnętrzną walkę, która zakończyła się skierowanym 
do Ojca zawierzeniem: „Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się 
stanie". 

Nikt z nas zapewne nie chciałby się pokazywać publicznie 
w sytuacjach skrajnych: ośmieszenia, bólu, nagości - Jezus wszystkiego 
tego doświadczył, a jednak nawet przez chwilę nie ulegało wątpliwości, 
że jest moralnym zwycięzcą. Publicznie poniżony i upokorzony, obalił 
mit mężczyzny jako istoty, której takie sytuacje się nie imają. Pokazał, 
że żadna zniewaga nie jest w stanie odebrać człowiekowi godności, 
gdyż źródłem tej godności jest Bóg, a nie drugi człowiek. Nawet w skraj
nym upokorzeniu można odnieść zwycięstwo nad prześladowcami. 
Męską jest bowiem rzeczą wygrywać. 

Mężczyzna, dysponując znaczną siłą fizyczną, w przypływie 
pychy często przecenia swoje możliwości. Jezus jednak zdaje się 
mówić: nigdy nie ufaj wyłącznie sobie, zawsze miej oparcie w Bogu. 
Zostawia nam bardzo ważną wskazówkę: jeśli twój bój o wielkie 
sprawy cię zmęczy, wejdź na wysoką górę i w ciszy porozmawiaj 
z Ojcem. Nikt lepiej niż własny ojciec nie jest w stanie uczynić z syna 
prawdziwego mężczyzny. 

PIOTR PAŁKA 
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Wszelkie cuda, jakich dokonywali Chrystus. Apos
tołowie i inni wierzący, nie mają charakteru nadprzy
rodzonego. Są one wykorzystaniem naturalnego 
potencjału, jaki w ramach aktu stworzenia Bóg zawarł 
w Rzeczywistości i nie stanowią aktów zawieszenia jej 
praw, lecz przeciwnie: są ich realizacją. 

Inicjacja jest sytuacją lub 
ciągiem sytuacji zapoczątkowują
cych (uruchamiających) naturalny 
(wrodzony) proces osobniczego 
rozwoju. 

W dziejach ludzkości spo
tykamy liczne przykłady lepiej lub 
gorzej przebadanych ścieżek ini
cjacyjnych, czyli praktycznych pro
gramów wychowawczych (w tym: 
samo wychowawczych) mających 
za cel metodyczne doprowadzanie 
konkretnych, poddających się 
takim programom ludzi, do możli
wie zupełnego osobniczego rozwo
ju (somatycznego, emocjonalnego, 
intelektualnego). (A więc do możliwie pełnej ontogenezy, aż po osiągnię
cie właściwej Człowiekowi gatunkowej fazy imago.) 

Można tu wymienić starożytne i współczesne plemienne pro
cedury inicjacyjne na wszystkich zaludnionych kontynentach i archipe
lagach. Tradycyjne systemy pracy nad rozwojem w Azji: Yogę w In
diach; w Chinach klasyczną drogę Tao; systemy buddyjskie: chiński 
czan, japoński dzen, tybetański dzogczen; niektóre „pretekstowe" 
szkoły walki; muzułmańską praktykę suficką. 

W Europie: starożytne ścieżki Orfików, Pitagorejczyków, mis
teria eleuzyjskie, Akademię Platońską, czy bardziej świeckie: ateńską 
efebię i spartańską krypteę. 

-Ale to oczy 
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W końcu: starożytny katechumenat pierwszych chrześcijan, a potem 
„formacje duchowe" cystersów, karmelitów, jezuitów czy trapistów. 

Wreszcie: polskie świeckie tradycje metodycznego rozwijania 
wrodzonych Cnót - od Szkoły Rycerskiej, przez Filaretów, Eleuterię, 
Eleusis aż po wyrosłe z nich Harcerstwo w jego najlepszym okresie 
1912-1924, kiedy to rozwój Cnót był tam jeszcze traktowanym z całą 
powagą ideowym celem. 

Była więc w swej istocie ścieżka inicjacyjna mniej lub bardziej 
wyrafinowaną metodologią i metodyką nauki (nauczania), a ściśle: 
trenowania (ćwiczenia) naturalnych (wrodzonych) potencjałów osob
niczych, aż po ich rozwinięcie się w możliwie pełny i zrównoważony 
(harmonijny) garnitur właściwości danego człowieka - nie tyle jako 
wykonawcy jakiejś użytecznej przystosowawczo roli (np. „Łowcy", 
„Rzemieślnika", „Artysty", „Wojownika", „Lekarza" czy choćby 
„Ojca" lub „Matki"), ale przede wszystkim jako Człowieka. 
Człowieka jako Człowieka. 
Dojrzałego i sprawnego (cieleśnie, uczuciowo i umysłowo) egzem
plarza gatunku Homo Sapiens Recens. 

Normalnego i zupełnego osobnika ludzkiego. 
Dorozwiniętej kobiety. Dorozwiniętego mężczyzny. 

To oczywiście nie tylko nie kłóciło się ze wspomnianymi 
wyżej rolami, ale niejako „przy okazji" pozwalało je tym doskonalej 
wypełniać. 

Pojawienie się tych wszystkich mniej lub bardziej efektyw
nych „ścieżek" wzięło się z konieczności ZASTĄPIENIA (protezowa-
nia) nieobecnych, albo osłabionych w kulturach (a potem w cywilizac
jach) NATURALNYCH (przyrodniczych, żywiołowych) 
CZYNNIKÓW INICJACYJNYCH wymuszających pełny rozwój 
wrodzonych właściwości osobnika - CZYNNIKAMI 
ZAMIERZONYMI, sztucznymi. Oraz z woli zapewnienia młodym 
osobnikom OCHRONY przed cywilizacyjnymi czynnikami wypaczają
cymi (wynaturzającymi) nawet i niepełny, ograniczony ROZWÓJ. 

Nie można zrozumieć genezy kulturowych systemów inicjacji 
jeśli się nie zna, albo nie rozumie, zjawiska NEOTENII. 

Neotenia (zwana inaczej pajdogenezą, czyli dzecięco-
rództwem) jest szczególną właściwością naturalną (wrodzoną), którą 
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obserwować możemy u niektórych gatunków we wszystkich królest
wach przyrody, to jest: wśród roślin, wśród grzybów i wśród zwierząt. 

Przejawia się ona w tym, że jeśli warunki zastawanego 
środowiska są tak komfortowe, iż nie wymuszą już (nie zainicjują) roz
woju niektórych wrodzonych właściwości, (które byłyby niezbędne do 
przeżycia w innych, surowszych warunkach), to po prostu właściwości 
te same się nie ujawnią i nie rozwiną! Tak jakby osobnik zupełnie ich 
nie miał! (Choć ciągle pozostają one w jego ukrytym zasobie potenc
jałów, w garniturze genetycznym.) 

Równocześnie osobnik taki, będąc nie w pełni rozwinięty 
(a więc będąc niejako półembrionem, larwą, dzieckiem - stąd nazwa: 
pajdogeneza), jest zdolny wydać płodne potomstwo. Potomstwo zdolne 
do pełnego rozwoju - ale również nie „muszące" tego rozwoju 
osiągnąć, jeśli nie zainicjuje tego bezwzględny nacisk konieczności 
środowiskowych. 

Przykładowo, niektóre gatunki znanych nam z grzybobrania 
bedliszek (inaczej: grzyboludków, Fungivoriidae) mogą setkami lat 
mieszkać i wypasać się w gołąbkach i maślakach jako ślepe robale, 
płodząc (za pośrednictwem jajek) takie same robale, aż kiedyś lokalna 
susza zniszczy ich dom i pastwisko. Wtedy niespodziewanie robale 
„dostają" kądziołek przędnych, owijają się kokonem i przepoczwarza
ją, a potem (w zgodnym z genetycznym przepisem terminie) wygryza
ją się i wylatująjako... sześcionogie, skrzydlate, wielookie i wyposażone 
w czułki-radary owady. (Faza imago ontogenezy grzyboludka). 

I lecą gdzieś „za las" poszukać sobie bardziej komfor
towego, mokrego grzybowiska. Tam znowu płodzą potomstwo, które 
może kolejne setki lat żyć i rozmnażać się w postaci ślepych robali. 
(I tylko niektóre babcie opowiadają wnuczkom, że „był taki 
prapradziadek co czynił cuda: widział! chodził! nawet po wodzie 
chodził i latał! Ale to oczywiście mit, legenda, bajka, jedzcie dzieci 
maślaczka, jedzcie".) 

Otóż - „choć nie jest to publicznie znanem" - jednym z wys
tępujących w przyrodzie gatunków neotenicznych jest c z ł o w i e k , 
Homo Sapiens Recens. 

Mądrej głowie dość dwie słowie i na tym moglibyśmy 
wyjaśnienie skończyć. 

legenda, baj 



Dodajmy jednak gwoli niedwuznaczności, że w realnym (nie 
mitycznym) raju, to jest w okresie trwającej miliony lat egzystencji 
Homo w strefie ciepłej i obfitującej przez cały rok w urozmaicone poży
wienie, pełny rozwój osobniczy, choć potencjalnie możliwy, nie był 
przez komfortowe środowisko inicjowany. 

Musiał on jednak wystąpić, jako zjawisko w populacji nag
minne, po przeludnieniu się tej cieplarnianej strefy i zasiedleniu przez 
„wygnanych z raju" hominidów surowych atmosferycznie i „głodowych" 
(z powodu sezonowej tylko wegetacji) stref chłodnych. 

Epoka ta, zwana paleolitem, była trwającym sto kilkadziesiąt 
tysięcy lat okresem najpełniejszego rozkwitu rodzaju ludzkiego. Była 
czasem „antropogenezy", w którym ujawniły się „do końca" wszystkie 
nasze niesamowite możliwości wrodzone: w sferze cielesno-czynno-
ściowej, w sferze popędowo-uczuciowej, w sferze wielopoziomowych 
władz poznawczych, w sferze społecznego porozumiewania się i wza
jemnej ochrony, w sferze stosunku do procesów naturalnych i symbioty-
cznego uczestnictwa w środowisku przyrodniczym - i wreszcie: 
w specyficznej dla gatunku sferze podmiotowej samoidenty-
fikacji i odsiebnego sterowania dowolnego (wolicjonalnego) 
żywiołowymi procesami emocjonalnymi, intelektualnymi, somatyczny
mi i interpersonalnymi. 

Można (trochę żartem i komiksowym skrótem) powiedzieć, że 
ten z potomków „wygnańców z raju", kto nie był wówczas w pełni 
rozwinięty - miał raczej mizerne szanse przeżycia w tych nieraz skraj
nie surowych warunkach, zważywszy, że był w ogóle bosy i goły, 
a lodowiec stał właśnie nad Morzem Śródziemnym. 

Jednakże dzięki temu samemu zupełnemu rozwojowi Człowiek 
stał się zdolny do tego by - wśród zastanego, przyrodniczego - stworzyć 
sobie wkrótce nowe, sztuczne środowisko. Wymyślić namiot, odzież, broń 
i narzędzia; nowe, (wyuczone) uczucia, wyobrażenia i zachowania, a wśród 
tych ostatnich: procedury i planową organizację działań zbiorowych. 

Dzięki temu systemowi sztucznych wytworów (zwanemu 
przez antropologów kulturą) Człowiek zapewnił sobie „z powrotem" 
bardziej ulgowe, względnie komfortowe warunki bytu. 

Doznawszy jednak raz wielkości swojego wrodzonego wy
miaru, doświadczywszy radości użycia zwłaszcza poznawczych 
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i emocjonalnych aspektów swojej rozwojowej pełni, przodek nasz nie 
miał z pewnością ochoty łatwo się tych możliwości wyrzekać. 

Żeby więc nie utracić tych zdobyczy w nowych, osłaniających 
przed inicjującym naciskiem przyrody warunkach kulturowych, 
stworzył Człowiek sztuczne, kulturowe ścieżki inicjacyjne. Były to pro
cedury albo wymuszające na dorastającej młodzieży okresowe 
obchodzenie się bez kulturowych osłon i poddanie się naturalnemu 
zainicjowaniu rozwoju przez nacisk sił przyrody w puszczy, albo 
(zapewniające większą kontrolę nad procesem i... mniejszą śmiertel
ność) systemy sztucznych prób i kryzysów - inicjujących w młodych 
osobnikach wrodzoną rozwojową odpowiedź na te stworzone przez 
starszyznę skrajnie uciążliwe naciski (posty, odosobnienia, długotrwałe 
wędrówki, bolesne „testy" panowania nad bólem, ambicją czy popędem 
seksualnym). 

Tego rodzaju plemienne systemy inicjacyjne powszechne 
były na wszystkich zaludnionych kontynentach i dotyczyły wszystkich 
dorastających osobników obu płci. 

Kto przez te procedury nie przeszedł, miał nie tylko gorsze 
szanse przeżycia poza obozem (jako „niedorozwinięty" i nie potrafiący 
bez pomocy dorozwiniętych sprostać częstym jednak wówczas sytu
acjom bezpośredniej konfrontacji z siłami pustyni lub puszczy) - ale 
miał też nielekko i wewnątrz obozu (bo zgodnie z normami kultury nie 
był uznawany za pełnowartościowego członka plemienia). 

Sytuacja zmieniła się dopiero kilkanaście tysięcy lat temu, 
kiedy człowiek „wymyślił" zamierzone zasiewy, przestał wędrować 
i zapewnił sobie bezpieczeństwo i komfort egzystencji w oparciu o stałe 
budowle i zapasy marnego, ale pewnego pożywienia węglo
wodanowego uzyskiwanego z upraw. 

Osłona kulturowa (dla czasów późniejszych, od powstania 
miast i wynalezienia pisma określana jako cywilizacyjna) była już teraz 
wystarczająco duża, żeby przeciętny rolnik mógł się obejść bez pełnego 
rozwoju, a inicjacyjna „obróbka" wojowników, myśliwych czy żeglarzy 
też stawała się fragmentaryczna i dotyczyła uruchomienia wybranych 
tylko, niezbędnych dla ich rzemiosła potencjałów. Plemienne procedury 
inicjacyjne coraz bardziej spłycały się i łagodniały, aż w końcu przy
bierały formę pustych rytuałów, widowiska, parady czy „fiesty". 

czka, jedzcie 
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Nie można jednak było bez pełniejszego rozwoju owocnie 
zarządzać licznymi teraz plemionami czy potem - państwami. Wyma
gało to co najmniej zaawansowanego dostępu do wrodzonych poten
cjałów poznawczego i emocjonalnego oraz uruchomienia i pielęgnowa
nia potencjału osobniczej podmiotowości. Toteż środowiska przywódcze 
nigdy nie zrezygnowały z surowych dobrodziejstw ŚCIEŻKI (DROGI). 

Systemy inicjacyjne stały się „wtajemniczeniami", zarezer
wowanymi dla wybranych i dobranych. I były przez wszystkie następ
ne tysiąclecia przekazywane, pielęgnowane, wznawiane, (a czasem 
i doskonalone) w kręgach elit szamańskich, a potem kapłańskich i ry-
cersko-królewskich; czasem też w środowiskach wykonawców nie
których elitarnych zawodów. Zdarzały się prócz tego i przypadkowe 
„odkrycia" pełni rozwoju przez pojedynczych ludzi, a wobec 
„świadectw", jakie dawali sobą (w tym także czynionych „cudów"), 
miało też miejsce formowanie się wokół takich odkrywców (jako „pro
roków", nauczycieli czy „guru") grup wyznawców i naśladowców ich 
samorozwojowych praktyk. 

Na gruncie obu tych tradycji: kapłańskiej i prorockiej, ukształ
towała się większość znanych dzisiaj religijnych i świeckich ścieżek 
inicjacyjnych. Ścieżek z większym lub mniejszym skutkiem, pełniej lub 
tylko fragmentarycznie, obsługujących to, o co naprawdę chodzi: 

Chodzi zaś o możliwie zupełny i zrównoważony rozwój osob
niczy nowicjusza, tak, żeby minimum: stawał się zdatnym do nie na
iwnych, niebezpiecznych i niepospolitych zadań, a maksimum: stawał 
się, zgodnie ze swoim wrodzonym potencjałem, N O R M A L N I E 
I ZUPEŁNIE (CAŁKOWICIE) ROZWINIĘTYM (DOROZW-
INIĘTYM) CZŁOWIEKIEM. 

Jeden z przedstawicieli takich elit: rosyjski filozof, teolog i pra
wosławny kapłan Sergiusz Bułgakow (1871-1944) w swojej książce 
Cuda Ewangelii daje wyraz przeświadczeniu, że wszelkie cuda, jakich 
dokonywał Chrystus, Apostołowie i inni wierzący, nie mają charakteru 
nadprzyrodzonego. Są one wykorzystaniem naturalnego potenc
jału, jaki w ramach aktu stworzenia Bóg zawarł w Rzeczywistości i nie 

1 Sergiusz Bułgakow uważał, że w życiu Chrystusa były tylko dwa cuda, rozumiane 

jako zawieszenie praw natury, Wcielenie i Zmartwychwstanie. 



stanowią aktów zawieszenia jej praw, lecz przeciwnie: są ich realizacją: 
„Typem relacji człowieka do świata jest czynienie cudów, tzn. władza nad 
światem poprzez wolną przyczynowość. Logos w człowieku staje się 
logosem świata". Jednak „człowiek nie tworzy nowego świata, jedynie 
urzeczywistnia ten już stworzony, dany mu i zgodnie z tym daniem, 
zadany". 

Inny przedstawiciel elity o starożytnych inicjacyjnych tradyc
jach napisał w kluczowym, szóstym rozdziale swej książki Pamięć 

i tożsamość: „W tajemnicy odkupienia zwycięstwo Chrystusa nad złem 
jest dane człowiekowi nie tylko jako osobista korzyść, ale także jako 
zadanie. Człowiek podejmuje je, wchodząc na drogę życia 
wewnętrznego, to znaczy na drogę świadomej pracy nad sobą - tej 
pracy, której Mistrzem jest Chrystus. (...) Do tej drogi odnosi się sze
roko rozpowszechniona w traktatach o życiu duchowym i doświad
czeniach mistycznych nauka o trzech etapach, jakie musi przejść ten, 
kto chce „naśladować Chrystusa". Te trzy etapy same bywają też nazy
wane „drogami". Mówi się o drodze oczyszczenia, oświecenia i zjed
noczenia. Nie są to jednak trzy różne drogi, ale trzy etapy jednej i tej 
samej drogi, na którą Chrystus zaprasza każdego człowieka (...) Chrys
tus jako najwyższy Mistrz życia duchowego, a także ci wszyscy, którzy 
kształtowali się w Jego szkole, uczą, że na drogę zjednoczenia z Bogiem 
można wejść już w tym życiu". 

(„Ale to oczywiście mit, legenda, bajka, jedzcie dzieci 
maślaczka, jedzcie".) 

WOJCIECH SALWA 
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Odkrycie, do którego współczesna nauka doszła 

dopiero teraz, a które w 2006 roku uhonorowane 
zostało Nagrodą Nobla i które Stephen Hawking 

określił jako ..największe odkrycie stulecia, jeśli nie 
wszechczasów", znane było już Ojcom Kościoła. 

Czwarty Sobór Laterański w 1215 roku 
zdefiniował je jako dogmat. 



Całkowicie daremne musiały być i zawsze będą wszelkie wysiłki, 
Żeby biblijne opowiadanie o stworzeniu świata pogodzić z wynikami 

nauk przyrodniczych. 
Prof. Friedrich Delitzsch, Babel undBibel, 1902 

Nie ma chyba wykształconego człowieka, który nie słyszałby 
o ognistym sporze Galileusza, broniącego teorii kopernikańskiej przed 
budzącą do dziś grozę Świętą Inkwizycją, lub o skromnym geniuszu 
Darwinie, który obserwując ptaki, odsłonił największą z istniejących 
tajemnic - nasze powstanie. Nie ma chyba również wykształconego 
człowieka, który uważałby, że tzw. Święte Księgi mogą być jakąkol
wiek przeciwwagą, w zakresie zagadnień przyrodniczych, w stosunku 
do osiągnięć współczesnej nauki. 

Postawmy zatem pytanie: czy jest w ogóle sens, by tzw. 
światopogląd naukowy (Darwin, Marks, Freud) konfrontować jeszcze 
z faktami zawartymi w tzw. Świętych Księgach? Czy moglibyśmy 
w ogóle przyjąć do wiadomości, iż powyższy obraz świata, tak mocno 
w nas utrwalony, wcale nie jest taki oczywisty? 

To Giuseppe Baretti wymyślił w 1757 roku w Londynie owo 
sławetne stwierdzenie: „a jednak się kręci", przypisywane później 
Galileuszowi. Również to nie od Galileusza, lecz od kardynała Baronio 
pochodzi ów wspaniały cytat: „W zamyśle Ducha Świętego Biblia ma 
pouczać, jak się do nieba idzie, a nie, co się dzieje z niebem". Jak to się 
stało, że na początku XVII wieku, gdy na Uniwersytecie w Salamance 
utworzono wydział nauk przyrodniczych, gdzie wykładano teorię 
kopernikańską, otwierał go nie kto inny, tylko sam Wielki Inkwizytor 
Hiszpanii? Jak to jest, że po ogłoszeniu swych pierwszych dzieł, przy
chylnych zresztą systemowi heliocentrycznemu, Galileusz, ten ulubie
niec papieży, został tryumfalnie przyjęty w Rzymie i mianowany 

CZY CZYTAĆ KSIĄŻKI? 

1. GALILEO GALILEI 



członkiem Akademii Papieskiej? Pomińmy już fakt, iż - wbrew upor
czywej legendzie - ani jednego dnia w swoim życiu nie spędził w jakim
kolwiek więzieniu. 

Dlaczego, mimo iż właściwie wszystko, co wiemy o tzw. 
sprawie Galileusza, jest fałszem - żyje ona jakby własnym życiem? Po 
pierwsze, należałoby się dowiedzieć, czy Galileo Galilei miał rację? 
Oczywiście, że tak: to Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie odwrotnie. 
Po drugie jednak: czy potrafił to naukowo udowodnić? Odpowiedź jest 
równie prosta - nie. 

W 1633 roku zarówno system ptolomejski, jak i kopernikań-
ski były jedynie hipotezami. Pierwszy bezsporny dowód na ruch 
Ziemi pochodził z roku 1748. Sam system kopernikański uznaje się za 
ostatecznie udowodniony w roku 1838, kiedy to Friedrich Bessel wy
znaczył paralaksę gwiazdy ólCygni. Jednakże, aby „zobaczyć" ten 
ruch, trzeba było poczekać do roku 1851, czyli do odkrycia wahadła 
Foucaulta. 

22 czerwca 1633 roku Galileusz w swojej mowie obrończej 
wysuwał właściwie tylko jeden argument na poparcie teorii heliocen-
trycznej - przypływy morza. Utrzymywał, iż przypływy te 
spowodowane są „wzburzeniem morza" na skutek ruchów Ziemi. Było 
to stwierdzenie błędne - rację mieli więc inkwizytorzy, którzy 
twierdzili, że jest to spowodowane przyciąganiem Księżyca. Wszelkie 
animozje z zakonnikami miały zresztą swoje korzenie w przeszłości. 
Kiedy w roku 1618 pojawiły się na niebie komety, Galileusz utrzymy
wał, że jest to jedynie efekt złudzenia optycznego i atakował jezuickich 
astronomów z Obserwatorium Rzymskiego, którzy utrzymywali, że 
komety te są rzeczywistymi obiektami niebieskimi. 

Dopóki Kopernik, Galileusz oraz inni zwolennicy teorii helio-
centrycznej (wśród nich liczni kardynałowie i papieże) pozostawali 
w swych stwierdzeniach na poziomie hipotez, to dyskusja toczyła się 
całkiem swobodnie. Problem zaczął się wówczas, gdy ową nieudowod-
nioną hipotezę przedstawiono jako pewnik, który próbowano na 
dodatek przenieść na płaszczyznę teologii. Galileusz nie godził się na 
kompromis proponowany przez kardynała Bellarmino, który zwracał 
się do niego słowami: „możesz uznawać model kopernikański jako 
hipotezę, możesz nawet przyjmować, że jest on lepszy od starego, 



ptolomejskiego, ale nie mów nam, abyśmy reinterpretowali Pismo 
Święte, bo swojej hipotezy jeszcze nie dowiodłeś". 

W ówczesnych czasach kardynałowie Bellarmino i Baronio 
mówili nawet, że są gotowi nadać Pismu Świętemu (które, rozumiane 
dosłownie, bliższe jest tradycyjnemu systemowi ptolomejskiemu)1 sens 
metaforyczny w tych przypadkach, które mogłyby być zakwestio
nowane przez nowe hipotezy astronomiczne. Byłoby to jednak możliwe 
jedynie po ich udowodnieniu. 

W kontekście tychże poglądów Galileuszowi została wymie
rzona kara, polegająca jedynie na nakazie ujęcia jego poglądów jako 
hipotezę, co było zgodne zarówno z ówczesnym, jak i obecnym stanem 
wiedzy. Umieszczenie kopernikańskiego De Revolutionibus... (zade
dykowanego zresztą papieżowi Pawłowi III) na Indeksie Dzieł 
Zakazanych (donec corrigatur - aż zostanie poprawione) jest również 
zgodne z dzisiejszymi poglądami na temat poprawności prac 
naukowych. Było to zresztą jedynym wkroczeniem Indeksu Dzieł 
Zakazanych na teren nauki - nigdy przedtem ani potem nie umiesczono 
na nim dzieł naukowych. 

Można zatem zapytać, po co właściwie ten cały szum wokół 
Galileusza został rozpętany. Otóż problem tkwi w tym, iż hierarchowie 
watykańscy próbowali orzec, że nauka nie może stać się nową religią, 
a prawdy oparte na rozumie (słowo to dzisiaj pisane jest wielką literą) 
nie mogą zastępować prawd opartych na Objawieniu. „Bądźcie uczony
mi, a nie róbcie z siebie teologów" - takie były głosy kardynałów. 

Galileo Galilei przyjmował w sposób niepodlegający dyskusji, 
że autorytet rozumu ludzkiego i doświadczenie naszych zmysłów są 
czymś w rodzaju nowego Objawienia. Scjentyzm, za ojca którego 
należało by chyba uważać Galileusza, zakłada, że nie istnieje nic ponad 
to, co może być wykazane przez nauki przyrodnicze, a jedynym 
źródłem prawdy jest nauka. Tak więc wszystkie istotne pytania można 
sprowadzić do pytań czysto naukowych, przy czym ów pogląd jest gło
szony z religijną wręcz żarliwością. 

1 Chodzi właściwie o cytat z Księgi Jozuego (10,12-13): „rzeki Jozue w obecności 

Izraelitów: Stań słońce nad Gideonem! I ty księżycu nad dolinąAjjalonu. I zatrzymało 

się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swoimi". 



Głównym problemem wydaje się być jednak nie „scjentologia" 
Galileusza, lecz jego populizm. Uczynił on rzecz dotychczas niespotykaną 
w świecie nauki: pisał nie po łacinie, lecz po włosku. Pisał ponadto 
językiem potocznym, „przeskakując" niejako teologów i naukowców, 
a swoje przesłanie kierował bezpośrednio do zwykłych ludzi. Na 
przestrzeni wielu wieków kierowanie do „ludu" (z pominięciem świata 
nauki) prawd hipotetycznych oraz przedstawianie ich jako prawd udowod
nionych, na podstawie jedynie głębokiej w nie wiary - pozostawało długo 
w „uśpieniu". Tym sposobem oddziaływania na społeczeństwo zaintere
sowali się ponownie dopiero Darwin, Marks i Freud. 

2. DARWIN I WALLACE 

Nazwisko Wallace niewiele dzisiaj mówi naukowcom. Z dru
giej strony doskonale pamięta się rok 1858, kiedy to na posiedzeniu 
Towarzystwa Linneańskiego publicznie odczytana została praca: 
O skłonności gatunków do tworzenia odmian i o uwiecznieniu się odmi

an i gatunków drogą doboru. Składała się ona z dwóch całkowicie 
równorzędnych tekstów, napisanych przez Darwina i Wallace'a. 
Nazwisko tego ostatniego zostało skazane na zapomnienie, jako że jego 
wnioski w sprawie najważniejszej (czyli człowieka) różniły się zasad
niczo od stanowiska Darwina. 

W czasie swoich podróży obaj badacze mieli okazję spotkać 
się z tzw. ludami prymitywnymi: Darwin w Ziemi Ognistej, Wallace 
w Amazonii. Darwin ujrzał dzikie, prymitywne istoty, doskonale pasu
jące do niższych, przejściowych form, prowadzących do człowieka 
cywilizowanego. Wydaje się jednak, że mimo wszystko lepszym obser
watorem był Wallace. Przy bliższym poznaniu istot żywych z rejonu 
Amazonii zorientował się, że są one takimi samymi ludźmi, jak ludzie 
jego czasów żyjący w Anglii czy my obecnie. Fakt ten był jednak trud
ny do wyjaśnienia. Skoro Indianie nie ustępowali Europejczykom 
intelektem czy wyższymi uczuciami, to cała sfera ich psychiki (nazwij
my to „człowieczeństwem") została im dana niejako a conto, a więc nie 
mogła powstać drogą doboru naturalnego. Dla Wallace'a było oczy
wiste, że dobór naturalny nie mógł przewidywać przyszłości. W dzikim 
naturalnym środowisku nie mogły się przecież wytworzyć umysły 



potrafiące myśleć jak Einstein, przeżywać uczucia jak Romeo czy 
odczuwać piękno jak Mozart2. 

Darwin opisywał śpiew ptaków jako mowę początkową. 
Początki sztuki upatrywał w budowaniu gniazd przez ptaki, zaś początki 
religii - w wierności i poddańczej postawie psa wobec człowieka. Wal-
lace uważał jednak, iż „wniosek ten nie jest poparty odpowiednimi bada
niami, a nawet wprost sprzeczny z wieloma dobrze stwierdzonymi fak
tami". Jego ostatnie słowa o ewolucji brzmiały: „Poucza nas zarazem, że 
posiadamy umysłowe i moralne zdolności, które nie mogły być w ten 
sposób wytworzone, i które muszą mieć inne pochodzenie. Ich przy
czyny upatrywać możemy jedynie w niewidzialnym świecie Ducha". 

Pewnym zaskoczeniem może być dla nas dzisiaj informacja, że 
obok Darwina stał równy mu współodkrywca tej teorii, o której dzisiaj 
tak głośno, naukowiec, który na dodatek z całą mocą podkreślał, iż 
człowiek nie mógł powstać jedynie drogą doboru naturalnego, a po
wstanie jego „człowieczeństwa" zależało od niewidzialnego Ducha. 

Pewnym nieporozumieniem jest panujące do dziś przekonanie, 
że to Darwin odkrył zjawisko ewolucji. To trochę tak, jakby sądzić, iż 

2 Dobór naturalny to proces „przeżywania" dzięki lepszemu przystosowaniu się do 

środowiska. Białe motyle przekształcają się w ciemne (ćma pieprzowa), gdy powstała 

obok fabryka zaczyna generować smog. Mechanizm jest prosty: obok jasnych motyli 

istniała bowiem zawsze mniejsza populacja motyli ciemnych, łatwo chwytanych 

przez ptaki. Gdy skały zaczynały „ciemnieć", w sytuacji niebezpiecznej znalazły się 

z kolei białe motyle. Ich populacja więc zmalała, a populacja motyli ciemnych 

znacznie się powiększyła. Inną sprawąjest to, czy przykład ten, często podawany jako 

mechanizm tworzenia nowych gatunków, nie jest przypadkiem przykładem zachowa

nia się mającego na celu utrzymanie gatunku już istniejącego. Co więcej, taki mecha

nizm może zadziałać jedynie pod wpływem środowiska, które niczego nie przewidu

je ani niczego nie inwestuje w przyszłość. Dlatego właśnie zwierzęta nie poruszają się 

na kołach, a wilk sam z siebie nigdy nie stanie się psem. Jeżeli więc napotka się gdzieś 

zdziczałe psy, wiadomo, iż wcześniej był tam człowiek. Wallace tak pisał o doborze 

naturalnym: „Byłby zdolny jedynie wyposażyć niecywilizowanego dzikusa w mózg 

nieco lepszy od małpy, podczas gdy w rzeczywistości posiada on mózg niewiele 

gorszy od każdego przeciętnego członka naszych wykształconych społeczności". 

3 . DARWIN 



Freud odkrył psychologię, a Marks - ekonomię. Ewolucja jest po pros
tu poglądem stwierdzającym, że wszystkie formy życia mają wspólne 
pochodzenie, a więc, niejako w domyśle, że jeden gatunek potrafi 
przekształcić się w nowy. Pogląd, że gatunki mogły przekształcić się 
w inne w ciągu pewnego czasu, rozpowszechniony był już w antycz
nej Grecji. 

Na początku V wieku św. Augustyn zaproponował 
szczegółowy rodzaj teorii ewolucji. 

W swoim De Genesi ad Litteram (O literalnym znaczeniu 
Księgi Rodzaju) sugeruje, że na początku Stworzenia zostały zasiane 
racjonalne ziarna (rationes seminales), które wydały owoce w postaci 
zwierząt i roślin. Jest to „ewolucja" powodująca rozwijanie się nowych 
istot z istot uprzednio już istniejących. 

Sto lat przed Darwinem francuski zoolog Buffon zapro
ponował swoją teorię ewolucji, gdzie twierdził, iż po odpowiednio 
długim czasie wszystkie formy życia mogły się rozwinąć z jednego 
pierwotnego typu. Nawet dziadek Darwina opublikował swoją 
Zoonomię, traktat poetycko-przyrodniczy, poświęcony właśnie 
ewolucji. Sam Darwin w swojej autobiografii wspomina zresztą, że gdy 
dr Grant w 1826 roku w Edynburgu wprowadzał go w teorię ewolucji, 
to nie usłyszał już właściwie niczego dla siebie nowego3. 

Istotną zasługą Darwina było więc nie tyle odkrycie ewolucji 
jako takiej, lecz wyjaśnienie mechanizmu jej przebiegu. Mechanizm ten 
był, według Darwina, po pierwsze, bardzo prosty: połączenie doboru 
naturalnego (czyli przeżywania istot najbardziej dostosowanych - co 
wziął od Spencera) oraz doboru płciowego. Po drugie, samo pow
stawanie gatunków w jego teorii jawiło się jedynie jako rezultat ślepych, 
mechanicznych praw, a nie czyjegoś zamierzonego działania. 

Darwinowska idea „doboru naturalnego" pochodziła, co 
więcej, nie tyle z obserwacji (słynne zięby na Galapagos dodane zostały 

1 W noweli Benjamina Disraelego Tancred(1847) główny bohater spiera się z damą: 

„Nie wierzę, że kiedykolwiek byłem rybą". Dama odpowiada: „Och, przecież to 

zostało udowodnione (...) Początkowo nie było niczego, a potem - potem coś tam 

było - zapomniałam co. O, myślę, że to były muszelki. Potem były ryby, potem 

byliśmy my". 





znacznie później), ile z książki Thomasa Malthusa Essay on Population 

(1798). Darwin napisał: „Tutaj w końcu znalazłem, na jakiej zasadzie to 
działa". Malthus utrzymywał, że populacja ma tendencje do wzrostu 
szybszego aniżeli podaż żywności i dlatego musi zawsze istnieć walka 
o byt, a w tej walce są skazani (w jego rozumieniu poniekąd słusznie) 
na powolne unicestwienie. Darwinowi spodobała się myśl, że 
społeczeństwem rządzą takie same mechanistyczne prawa, jakie New
ton opisał w naturze. Według Malthusa człowiek niewiele różni się od 
kuli bilardowej, ponieważ jest jedynie bezwładnym obiektem 
sterowanym przez siły zewnętrzne. Ten deterministyczny punkt 
widzenia Darwin przeniósł po prostu na swoją teorię ewolucji, wyrzu
cając z niej wszelkie ozdobniki w rodzaju celowości czy zbędnej etyki. 

Tutaj mała dygresja. Właśnie stąd brał się entuzjazm Marksa dla 
Darwina. Jeszcze przed ukazaniem się dzieł brytyjskiego przyrodnika, 
twórca marksizmu pisał, że nie można przekonująco głosić, iż człowiek jest 
panem swojego losu, jeśli nie zawdzięcza go wyłącznie samemu sobie 
(pisał wprost: pytanie o pochodzenie człowieka ,jest zakazane dla 
człowieka socjalizmu"). Gdy więc, w dobie kształtowania się socjalisty
cznych idei zaproponowano model, w którym człowiek jest jedynie rezul
tatem ślepych procesów, Marks chciał wręcz zadedykować Darwinowi 
swoją sztandarową pracę zatytułowaną Kapitał. Lenin z kolei w swojej 
książce Państwo i rewolucja napisał, że marksizm to nic innego jak 
bezpośrednie zastosowanie darwinizmu w polityce. Również w świecie 
Zachodu odrzucono, właśnie pod wpływem darwinizmu, koncepcje Adama 
Smitha, w myśl których „niewidzialna ręka" za punkt wyjścia brała jednak 
tradycyjne podstawy etyczne (patrz Rockefeller: „Rozwój wielkiego bizne
su jest wyłącznie przetrwaniem najlepiej przystosowanego"). 

Darwinizm leży również u podstaw ideologii nazistowskiej. 
Adolf Hitler twierdził: „Prawo selekcji usprawiedliwia tę ciągłą walkę, 
ponieważ pozostawia najlepiej przystosowanego. Chrześcijaństwo jest 
rebelią przeciwko prawu naturalnemu, jest protestem przeciw naturze". 
Celnie podsumował to na zjeździe NSDAP w 1934 roku Rudolf Hess: 
„Narodowy socjalizm to nic innego, jak biologia stosowana". 

Narodowy socjalizm korzystał z jeszcze innej koncepcji, logi
cznie wypływającej z książek Darwina i Malthusa - eugeniki. Jej ojcem 
był Francis Galton, krewny Darwina. Celem eugeniki jest pomnożenie 



„najlepiej przystosowanych" i, co się z tym wiąże, ograniczenie liczby 
„nieprzystosowanych". 

Darwin był, całkiem zresztą konsekwentnie, zwolennikiem 
selekcji wśród ludzkich ras, uważanych za gorsze od europejskich. 
W 1874 roku padło jego stwierdzenie: „W pewnym okresie w przyszłoś
ci, nie tak odległym, jeśli mierzonym przez stulecie, cywilizowane rasy 
niemal na pewno całkowicie wytępią i zastąpią rasy dzikusów na całym 
świecie"4. Darwin nie uważał, w przeciwieństwie do Wallace'a, iż 
wszyscy ludzie są sobie równi i że każda istota z osobna została stwo
rzona przez „niewidzialnego Ducha". Pisał: „My, ludzie cywilizowani, 
robimy dziś wszystko, by zahamować proces eliminacji (ludzi): buduje
my przytułki dla wariatów, szaleńców i chorych; wprowadzamy przepisy 
chroniące biednych, a nasi lekarze dokonują cudów, by chronić, a nawet 
przedłużyć życie każdego człowieka. Nie można wątpić, że szczepionki 
uratowały tysiące ludzi, którzy z powodu swojej słabej odporności 
dawno padliby ofiarą ospy. Tak więc słabsi członkowie społeczeństwa 
mogą dalej przekazywać swoje cechy. Każdy, kto zajmował się kiedykol
wiek hodowlą zwierząt, pojmie doskonale, że wszystko to musi mieć 
wysoce niekorzystne skutki dla biologicznej przyszłości ludzkiego rodu 
(...). Wszyscy ludzie powinni móc swobodnie konkurować ze sobą, 
a najlepsi z nich nie powinni być ograniczani prawem ani zwyczajami 
przed osiąganiem sukcesów i płodzeniem licznego potomstwa"5. 

Pogląd, że ludzi można dowolnie klasyfikować, nie był zresztą 
nowością. Po odkryciu Ameryki powstało pytanie, czy „nowo odkryci" 
Indianie są w ogóle ludźmi. Zarządzone przez Watykan studia antropo
logiczne na Uniwersytecie w Salamance wykazały, że Indianie są naszy
mi braćmi, których można i należy ewangelizować. Natomiast Uniwer
sytet w Oxfordzie, antycypując niejako Darwina, wyraził pogląd odmien
ny. Efekt jest chyba widoczny, kiedy stojąc nad Rio Grandę i patrząc na 
„katolickie" południe, widzimy ludność składającą się głównie z Indian, 
którzy są praktycznie nieobecni na „protestanckiej" północy. 

Tyle tytułem dygresji na temat darwinizmu społecznego. 
Wróćmy do teorii ewolucji. Początek dzieła O powstawaniu gatunków 

4 K. Darwin, The Descent of Man, New York 1871, s. 178. 
5 Tamże, s. 133-134 



dotyczy hodowli gołębi, które w mikroewolucji rozwinęły i mogą 
rozwinąć właściwie dowolne cechy. Podobna sytuacja ma miejsce 
również w hodowli psów, w której można stworzyć niezliczone i bardzo 
zróżnicowane odmiany. Stopień zróżnicowania niektórych ras wydaje się 
wręcz przekraczać ramy gatunkowe, ale wszystkie rasy psów pozostają 
wciąż w obrębie jednego gatunku - Canis lupus. Podobno te słynne, tak 
różniące się od siebie zięby z Galapagos to też jeden gatunek. 

Darwin na podstawie powyższych obserwacji stwierdził, że 
gatunki mogły w czasie ewoluować w wyniku zachodzenia podobnych 
procesów selekcji - z tą różnicą, że „hodowcą" była sama przyroda, 
odsiewająca najsłabszych i pozwalająca przeżyć najlepiej dostosowanym. 

W obrębie gatunków (np. pies, gołąb domowy) istotnie można 
ewolucyjnie dokonać wielkich modyfikacji. Prowadzą one jednak do 
sytuacji, w której dane zwierzę staje się sterylne albo nagle powraca do 
wyjściowego stanu. W warunkach laboratoryjnych można uzyskać 
formy naprawdę „dziwne" (muszki owocowe z szeregiem widzących 
oczu na odwłokach czy odnóżami na głowie). Kiedy wydaje się, że 
zaraz wytworzymy coś naprawdę odmiennego, to nagle te „dziwne" 
organizmy albo stają się bezpłodne, albo z dwóch bardzo udziwnionych 
form jakiegoś gatunku, w wyniku krzyżowania, powstaje potomstwo 
jak najbardziej typowe dla tegoż gatunku6. 

Malthus, na którego powołuje się w swych dziełach Darwin 
jako na tego, który skierował go na właściwą drogę rozumowania, 

* Trudno to sobie wyobrazić, ale gdyby okazało się, iż genetyczne różnice w obrębie 

gatunku potrafią być większe niż pomiędzy gatunkami, to mielibyśmy problem. 

Musiel ibyśmy przyjąć do wiadomości, iż „plan" danego gatunku znajduje się 

w „przestrzeni", której jeszcze nie odkryliśmy. Odkryty niedawno tzw. horyzontalny 

transfer genów, czyli proces przekazywania genów pomiędzy różnymi gatunkami, 

stawia, według niektórych naukowców, pod znakiem zapytania samo pojęcie gatunku. 

Wydaje się jednak, że osłabia to właśnie paradygmat, dotychczas przez nikogo 

niepodważany, że gatunek to zbiór osobników charakteryzujących się bardzo 

zbliżonymi genomami. Czy moglibyśmy, nawet w teoretycznych rozważaniach, 

przełożyć specjację (tworzenie się gatunków) na konkretne zmiany w materiale gene

tycznym i wyznaczyć granicę, po przekroczeniu której możemy mówić o powstaniu 

nowego gatunku? Wydaje się to niemożliwe, a jeśli tak, to gdzie właściwie znajduje 

się „plan" danego gatunku? 



również zauważył, że hodowcy zwierząt i roślin mogli dojść tylko do 
etapu, którego przekroczenie skutkowało powrotem do stanu wyjś
ciowego. Dla Malthusa było to jednak oczywistym argumentem prze
ciwko tak rozumianej teorii ewolucji, natomiast Darwin upierał się 
w kwestii, że małe zmiany obserwowane w hodowlach mogą akumu-
lować się, prowadząc do wyłonienia nowego gatunku. A skoro, według 
niego, nie istnieją precyzyjne reguły pozwalające odróżnić jakąś 
wyraźnie zaznaczoną „odmianę" (psa czy gołębia) od całkowicie uksz
tałtowanego nowego już gatunku, zatem można rozpatrywać te „odmia
ny" jako początkowe stadia gatunku, bądź też całkowicie nowy 
gatunek. Gdy z kolei uznamy, że „gatunki" i „odmiany" są praktycznie 
tym samym, wówczas możemy przyjąć, że nowe gatunki powstają 
z taką samą łatwością, jak ich odmiany. Jeżeli więc powyższe stwierdze
nie uznamy za prawdziwe, to musimy również przyjąć, iż powstanie 
nowego gatunku nie jest żadnym wydarzeniem nadprzyrodzonym. 

Darwinowska teoria doboru naturalnego była więc pierwszą 
teorią ewolucji, która twierdziła, że zna wyjaśnienie powstania 
Homo sapiens i innych gatunków, które nastąpiło w wyniku ślepych, 
mechanistycznych procesów. Głównym problemem tej teorii 
ewolucji jest brak dokumentacji, nigdy bowiem nie zaobserwowano 
przemiany jednego gatunku w drugi. Dlatego do dziś - mimo 
wysiłku wielu uczonych - hipoteza Darwina pozostaje tylko teorią, 
a nie prawem7. 

Sam Darwin potwierdzał, iż brak danych kopalnych jest istot
nie najpoważniejszym argumentem przeciwko jego teorii. Współcześnie 
nam znany zapis kopalny potwierdza zresztą tezę znaną już z czasów 

' W Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej znajduje się znana seria rysunków 

przedstawiających „ewolucję" konia, począwszy od niewielkiego eohippusa, powoli 

zmieniającego się we współczesnego eąuusa. Coraz częściej pojawiają się jednak 

krytyki, że formy, pochodzące z różnych okresów czasu i różnych miejsc, zebrano 

jedynie w celu zilustrowania oczekiwanego przebiegu ich ewolucji. Trend stopniowej 

redukcji bocznych palców jest podobno fikcją. Dokonano tutaj prostego zabiegu 

zamiany, czyli formy pośrednie przedstawiono jako formy przejściowe, zakładając, że 

średniej wielkości koń musiał powstać z konia mniejszego itd. Dzisiaj wiemy, iż 

okapi nie jest prostą formą przejściową pomiędzy antylopami a żyrafą (chociaż jest 

ona pewną formą pośrednią, jeśli chodzi o wielkość czy ogólny pokrój). 



Darwina: „gatunki pojawiają się" w nim nagle, całkowicie już ukształ
towane i zmieniają się nieznacznie lub wcale, zanim znikną (99 procent 
gatunków to formy, które wyginęły). 

Zapis kopalny nie zawiera ani jednego dowodu niekontrower-
syjnego, płynnego przejścia od jednego gatunku do drugiego. Co gorsza, 
raz wyłoniona pewna forma trwa niezmiennie i tak np. pewne gatunki 
bakterii istnieją miliony lat, ale wciąż są to te same gatunki. E. coli dzieliła 
się w laboratoriach pewnie nawet miliony razy i wciąż jest to ta sama E. 
coli. Tak też się dzieje z innymi gatunkami z zapisu kopalnego, które nie 
wykazują żadnych zmian, aż do czasu ich całkowitego zniknięcia. 

Darwin w swoich dziełach stwierdzał: „Liczba pośrednich i przej
ściowych ogniw między wszystkimi żyjącymi i wymarłymi gatunkami 
musiała być niewyobrażalnie wielka". Wynika z tego, że „niewyobrażalnie 
wielka" liczba bakterii, płazów czy ptaków powinna znajdować się 
w stanie przejściowym, „międzygatunkowym". Według naszej wiedzy, nie 
stwierdzono występowania ani jednego organizmu, który by można uznać 
za formę przejściową między gatunkami. Organizmy zwierzęce czy 
roślinne zawsze należą do jakiegoś konkretnego gatunku. Przyjmując 
nawet, że nasze czasy są pewną aberracją, w której akurat nie można 
znaleźć form przejściowych, to problemem pozostaje nadal zapis kopalny, 
w którym również nie znaleziono form przejściowych8. 

W późniejszych wydaniach dzieła O powstawaniu gatunków 

Darwin dowodził ponadto, iż kluczowe wydarzenia ewolucji są ukryte. 
Jeżeli zaś kluczowe wydarzenia ewolucji są ukryte, to jego teoria nie 
może być obalona. Sprawę stawiał więc otwarcie, mówiąc: „Ten, kto 
odrzuca mój pogląd na temat niedoskonałości zapisu kopalnego, jedno
cześnie odrzuca całą moją teorię". 

8 Sugeruje się obecnienie, iż form przejściowych nie odnaleziono, gdyż wszystkie 

one z bardzo dużymi zmianami genetycznymi (jako tzw. „obiecujące potwory") po

wstawały bardzo szybko, a w związku z tym pozostało po nich bardzo niewiele materi

ału kopalnego. Jeżeli z wielu teorii ewolucji wybiera się jedną (Darwina) mówiącą, iż 

ewolucja odbywa się drogą małych kroków, sumujących się w długich okresach 

czasu, a następnie jest ona broniona przez argumenty całkowicie jej przeciwstawne, 

to można obawiać się, iż staje się ona na naszych oczach jednak pewnego rodzaju ideo

logią. 



Darwin wiedział, że konstrukcja, której dokonał, jest raczej teo
retyczna. Nie twierdził bowiem, że udało się zaobserwować po
wstawanie gatunków drogą doboru naturalnego, ale że jest to możliwe 
teoretycznie. Ten teoretyczny model został istotnie poparty wieloma fak
tami, które dotycząjednak zmienności jedynie w obrębie danego gatunku. 

Twierdzi się zresztą nadal, że spontaniczne mutacje, choć zdecy
dowanie niekorzystne z punktu widzenia naszych obserwacji, w dłuższej 
przyszłości okażą się zmianami korzystnymi i dostosują organizmy do 
nowych wyzwań. Taką przyspieszoną w czasie ewolucją, z nasilonym tem
pem mutacji, powinien być kataklizm jądrowy, który jednak nie mógłby 
być przez nikogo przy zdrowych zmysłach traktowany jako początek nowej 
„świetlanej ery" w ewolucji. Nie można twierdzić, iż spontaniczne mutacje 
nie mogą być motorem zmian w ewolucji - jest to jednak twierdzenie 
wysoce problematyczne i na razie powinno pozostać na poziomie hipotez. 

Ewolucja, powstawanie jednego gatunku z innego, zachodzi, 
jak się twierdzi, w ciągu długich okresów czasowych, np. setek tysięcy 
lat. Tak więc od setek tysięcy lat powinny powstawać formy przejściowe 
pomiędzy np. wroną siwą (genom A) a czarną (genom A plus różnice B). 
Powinny powstać więc formy, których różnice genetyczne pomiędzy 
tymi gatunkami (pełny zakres różnic B określimy jako 100 procent) 
wypełniły tylko w 11,27,46 czy powiedzmy w 87 procentach. Może ich 
być ilościowo nawet więcej niż samych form „czystych" gatunkowo. 
Tymczasem jednak każda odkopana czy złapana „wronopodobna" forma 
zalicza się albo do wrony czarnej (genom A), albo siwej (genom A plus 
100 procent B), nie stwierdza się występowania form przejściowych (B 
w różnych procentach), których liczba powinna być ogromna. Czy to 
oznacza, iż ewolucji nie ma i to już od setek tysięcy lat?9 

' Form przejściowych powinno być (ilościowo) nawet więcej między dwoma rodza

jami (wyższa forma taksonomiczna) aniżeli między dwoma gatunkami. Trudno jest 

więc zrozumieć, dlaczego im bardziej oddalone są formy od siebie, tym mniej form 

przejściowych (czy może pośrednich?). O ile dobrze pamiętamy, między rybami 

a płazami jest tylko jedna Ichtiostega, między płazami a gadami tylko Seymuria. 

Wynikać z tego może, że im większy dystans między organizmami, tym szybszy skok 

ewolucyjny. O ile powyższe rozumowanie jest prawidłowe, schemat ewolucji 

powinien więc w istocie być odwrotny od oficjalnie proponowanego. 



O ewolucji świadczy choćby porównanie twarzy ludzi i zwierząt 
(to, o dziwo, język Biblii a nie Partii Zielonych czy ekologów). Wydaje nam 
się, iż byliśmy świadkami historycznej chwili, gdy ogłoszono wyniki 
Genome Project - projektu, który miał (kolejny już raz) wyjaśnić istotę 
człowieczeństwa. Okazało się jednak, iż człowiek i szympans to tylko w 1 
procencie coś innego. Nie ma więc czegoś takiego, jak geny człowieczeń
stwa. To nie DNA stworzyło psa z wilka, lecz kontakt z człowiekiem. 
I nauka nie ma tutaj wiele do powiedzenia, choć może oczywiście badać, 
dlaczego z wilka można było uczynić psa, a np. z takiego lisa nie. 

W dzisiejszych czasach dyskusję na łamach prasy sprowadzo
no (chyba nieprzypadkowo) do poziomu absurdu. Doprowadzono do 
konfrontacji ewolucjonizmu utożsamianego z Darwinem (nawet u ludzi 
wykształconych wyrobiono coś w rodzaju odruchu Pawłowa: ewolucja 
= Darwin) z najdziwniejszymi teoriami „kreacj oni stów" (z ich 
stwierdzeniami o wszechświecie liczącym sobie 6 tysięcy lat czy lu
dziach polujących na dinozaury). Wszystkie inne opcje jakby skazano 
na niebyt, co wprawdzie znakomicie ułatwia dyskusję, ale nie przybliża 
do wyjaśnienia tego problemu10. 

Jeżeli na jakiejś plantacji na Karaibach nagle stwierdzono 
kiedyś powstanie nowego gatunku roślin (grejpfrut), wiemy, że musiał 
on powstać z jakichś odmian pomarańczy gorzkiej czy słodkiej, na 
drodze czysto naturalnej. Równocześnie jest dla nas jasne, że oto nagle 
mamy do czynienia, z wyłonieniem się, niejako deus ex machina, 

nowego gatunku, bez żadnych form przejściowych. 
Naszą bezradność można by porównać do bezradności Izaaka 

Newtona, spacerującego po zniszczonej Hiroszimie. Widzi on miasto 

" Dobrym przykładem, szeroko opisywanym, może być powstanie np. oka. Jest to 

organ bardzo złożony - sam Darwin pisał, że jego powstanie graniczy z niepraw

dopodobieństwem. Pomińmy już rozważania, czy nie można by jednak wyprowadzić 

ewolucji oka z naprawdę jeszcze niedoskonałych narządów zmysłowych niższych 

organizmów (np. typu nicienie). Jeśli na równinach Afryki nagle odkrywamy wspania

łe budowle Zimbabwe, nie sądzimy, że zbudowali je ludzie, którzy wczoraj dopiero 

wyszli z lasu. Rozumiemy, że są one owocem wielowiekowej kultury, po której aku

rat nie zachowały się inne, wcześniejsze ślady. Skoro w archeologii panuje 

zdroworozsądkowe stanowisko, iż brak dowodów o niczym jeszcze nie świadczy, 

dlaczego takie samo prawo nie miałoby obowiązywać w paleontologii? 
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zniszczone jedną bombą, ale wyzwolenie takich energii nie mieści się 
w jego fizyce. Nie wie on przecież, że jego słynne, spadające mu na 
głowę jabłko w innej czy może rozszerzonej fizyce może przypominać 
błyskawicznie poruszającą się i gwałtownie zwiększającą swą masę 
gwiazdę. Nasza Hiroszima to dawny świat z dinozaurami i bez ludzi, 
skonfrontowany z dzisiejszym światem z ludźmi a bez dinozaurów. To 
gatunki nagle się pojawiające i znikające, jak wierzchołki gór za chmu
rami, ale nie przekształcające się jeden w drugi, a których mechanizmów 
powstania nie jesteśmy w stanie, na obecnym etapie wiedzy, nawet sobie 
wyobrazić. Czyżby biologia wciąż czekała na naukowca, który z naszym 
grejpfrutem zrobi to samo, co Albert Einstein z jabłkiem Newtona? 

Utrzymywało się i nadal jeszcze się utrzymuje mniemanie, 
jakoby Pismo Święte było wyłącznie tylko historią zbawienia i rękojmią 

wiary dla chrześcijan całego świata. 
Ale jest ono zarazem i księgą, która przekazuje nam zaszłe rzeczywiste 

wydarzenia. 
Werner Keller, 1955 

Jest swoistym paradoksem to, że największym darem Świę

tych Ksiąg jest desakralizacja świata. Jej motorem jest „zmierzch 

bogów", czyli monoteizm. Najkrócej rzecz ujmując, to proste i bezwzględne 

wyeliminowanie wszystkich innych bóstw i uczynienie naszego świa

ta „pustym". Już w Księdze Rodzaju Słońce i Księżyc, które u innych 

ludów stanowiły obiekty czci i najwyższego kultu, są niczym więcej, 

jak tylko lampami (dokładnie takim słowem są one okreś lane 

w Księdze Rodzaju: mereot, czyli „świecące przedmioty"). Dzięki tej 

Księdze dokonano więc radykalnego „odbóstwienia" świata przyrody. 

To, co światu otaczającemu Izraelitów jawiło się jako bóstwa, przez 

naród wybrany zostało sprowadzone jedynie do poziomu materialnych 

przedmiotów. 

CZY NADAL CZYTAĆ 
ŚWIĘTE KSIĘGI? 



Wiedza naukowa Chińczyków, Greków czy Rzymian, czasami 
naprawdę zaskakująco duża, przyczyniła się wprawdzie do powstania 
techniki (druk, kompas, proch, oceaniczne statki), ale osiągnięcia te 
pozostały tylko na poziomie techniki. Chińczycy, Grecy czy Rzymianie 
bali się ingerować, ponad niezbędną potrzebę, w świat natury. Nawet 
najbardziej oświecone umysły starożytnego świata żyły w świecie pełnym 
boskich, półboskich czy ćwierćboskich istot. Praktycznie każde zjawisko 
w przyrodzie (np. burza czy błyskawice) miało swoje bóstwo, którego ist
nienie trzeba było brać pod uwagę i, w związku z tym ograniczać stale 
i wszędzie swoją aktywność. W efekcie - jak najmniej zmieniać świat. 
Monoteizm usunął wszystkie te istoty i umożliwił powstanie jednej 
z najważniejszych europejskich zdobyczy - nauki. Dzięki nauce z kolei 
stało się możliwe opanowanie natury przez technikę (i czynienie Ziemi 
„sobie podległej", które było możliwe jedynie przy założeniu, że tzw. 
pogańskie Święte Gaje, to nic innego jak tylko składy drewna). Należy 
zwrócić uwagę, iż nauka, tak jak rozumiemy ją dzisiaj, powstała jedynie 

na terenie oddziaływań judeo-
chrześcijaństwa, czyli w Euro
pie. Warunkiem jej powstania 
było bowiem usunięcie bogów. 
Dokonać tego mógł jedynie 
radykalny monoteizm - dziedz
ictwo Ksiąg. Trudno w to dzi
siaj uwierzyć, ale w starożyt
nym Rzymie, gdzie bogiem był 
nawet cesarz, chrześcijan 
skazywano za najgorszą z moż
liwych zbrodni: za ateizm. 

Dokonajmy więc i my 
radykalnego „odbóstwienia", 
tym razem samych Świętych 
Ksiąg i prześledźmy te wątki 
tam zawarte, które mogą zain
teresować nas, naukowców 
parających się naukami przy
rodniczymi. 



1. „Na początku było Słowo" (J 1,1), 
„Niechaj się stanie światłość" (Rdz 1,3) 

Mniemanie, ii coś może powstać z niczego, pozostaje w sprzeczności 
z obecnym stanem wiedzy, według której materia jest niezmienna 

Svante Arrhenius, 1911 

Słowo, światłość", tuż potem materia. Jeszcze niedawno 
wykładano, że materia jest wieczna, niezniszczalna, nie ma końca ani 
początku, bo gdyby one istniały, to oznaczałoby, że materia została 
stworzona (w domyśle: przez „kogoś" od niej większego). Przypisy
wano jej, choć nigdy tego expressis verbis nie twierdzono, atrybuty 
boskości. Nawet sceptycy uważali, iż takie np. rozszerzanie się 
przestrzeni nie oznacza jeszcze, że istniał jakiś początek. Pytanie Freda 
Hoyle'a - „kto by tam wierzył w jakiś Wielki Wybuch (Big Bang)?" -
było pytaniem ironicznym. Dzisiaj początek materii jest faktem, jego 
odkrycie nagrodzone zostało Nagrodą Nobla, a zdjęcia przestrzeni kos
micznej, dowodzące jego istnienia, Stephen Hawking określił jako 
„największe odkrycie stulecia, jeśli nie wszechczasów". 

Teoria Wielkiego Wybuchu, który dał początek całemu uni-
wersum, jest obecnie jednym z głównych dogmatów ewolucji kos
micznej. Zakłada ona powstanie czegoś z niczego, tzn. żadnej 
przestrzeni, materii, czasu, energii, oddziaływań aż do czasu, gdy 
wszechświat osiągnie wiek niewyobrażalnie małej części sekundy. Jest 
to oczywiście trudne do zrozumienia12, choć biorąc poprawkę czasową 
- całkowicie zgodne z opisem biblijnym (creatio ex nihiło)". 

11 Nawet w Księdze Bereszit (Tora wydana przez Fundację Ronalda S. Laudera) 

sugeruje się, że światło to jest pochodzenia jedynie duchowego. 
12 „Przeciwności, które musiałyby zostać pokonane, aby wszechświat taki jak nasz 

mógł wyłonić się z czegoś takiego jak Wielki Wybuch, są niesamowicie olbrzymie. 

Uważam, że kiedykolwiek zaczynamy omawiać początki wszechświata, dochodzimy 

do czysto religijnych wniosków" (Stephen Hawking). 
1' Równie zgodny z opisem biblijnym jest zresztą jakiś wielki, pojedynczy potop, wzmian

kowany przez wszystkie wielkie cywilizacje (z wyjątkiem chińskiej). Również okres 

„gigantów" opisuje nic innego, jak niedawno „odkryty" przez nas okres megalityczny. 



Pogląd, że wszechświat ma początek razem z czasem, jest 
jedną z najbardziej radykalnych koncepcji, wprowadzonych przez 
chrześcijaństwo do zachodniej umysłowości. Czwarty Sobór Laterański 
w 1215 roku zdefiniował ten pogląd jako dogmat. 

Judeochrześcijaństwo zakłada ponadto, że historia świata 
również jest liniowa, a nie cykliczna, jak utrzymują religie Wschodu 
(bądź nie ma początku, jak utrzymywali marksiści). Podobno tylko we 
wszechświecie posiadającym początek, środek i koniec mogą zacho
dzić nieodwracalne procesy termodynamiki, zaś prace Newtona i Ein
steina mogły powstać jedynie w świecie Księgi Rodzaju. 

Z drugiej zaś strony, w skali „mega", czas jest jednak kolisty („Jam 
jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" [Ap 22,13]). Dopiero 
w XX wieku Einstein nauczył nas podobnego spojrzenia na przestrzeń - jest 
liniowa, ale wszechświat jest jednak zakrzywiony. Musimy przywyknąć do 
myśli, że problem czasu jest również bardziej skomplikowany (, jeden dzień 
przed Panem jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień" [2 P 3,8]). 

2. PIERWSZY SCHEMAT EWOLUCJI (Rdz 1,3-31; 2,1-4) 

Księga Rodzaju (Genesis, Bereszit) została napisana przed-
naukowym, archaicznym językiem starożytnych Hebrajczyków, gdzie 
każde słowo ma swoją formułę fonetyczną a jednocześnie numeryczną. 
W języku hebrajskim użyte słowo yom oznaczało 24-godzinny okres lub 
jakiś inny, nawet zdecydowanie dłuższy. Życie na Ziemi powstawało 
więc, według Bereszit, być może bardzo długimi etapami, co więcej -
wcale to nie znaczy, iż te okresy czasowe są identyczne. Schemat zmian 
był następujący: na etapie np. piątym powstawało coś, co nie istniało 
wcześniej, na etapie czwartym. Powstawanie istot żywych w kolejnych 
etapach sprawiało, iż świat nieustannie zmieniał się. Człowiek, podob
nie jak ptaki, jest zwierzęciem oddychającym płucami (Rdz 1,30; 2,7) i 
powstał najpóźniej, co wbrew powszechnemu mniemaniu wcale nie 
musi oznaczać, iż jest on formą najdoskonalszą. 

Niezwykle ciekawym pytaniem jest: dlaczego nie ma bezruchu? 
Dlaczego świat (w tym również ten ożywiony) podlega stałym zmianom? 
Księga Genesis udziela tutaj wiadomej odpowiedzi, jest nią „wola Stwór
cy". Nauczanie marksistowskie z kolei uważało, że odpowiedzi należy 



szukać w tendencji materii do „samokomplikowania się" (tak przynaj
mniej pamiętam nauki pobierane w szkole). Było to dość logiczne: z pier
wotnej materii powstało życie i „coś" musiało powodować, iż ewolu
owało ono od form prostych {Procaryota) do bardziej skomplikowanych 
(Eucaryota). Bardziej proste organizmy (np. pierwotniaki) komplikowały 
się (na skutek wewnętrznej dynamiki zawartej w materii) w bardziej 
skomplikowane (robaki, obleńce, pierścienice itd.). 

Późne wytwory ewolucji ze względów oczywistych musiały 
być formami wyższymi. I tak formą niższą były płazy, mogące roz
mnażać się tylko w środowisku wodnym, zaś gady „zabierające" nie
jako wodę ze sobą (w jaju) były formami wyższymi, o większym zakre
sie wolności. Dzisiaj, kiedy wiemy, jak wielkie znaczenie dla ewolucji 
miały katastrofy (chociaż z teorii katastrof Cuviera śmiano się ponad 
200 lat temu), sprawa nie jest już tak oczywista. Gady mogą być zinter
pretowane jako ewolucyjne „aberracje" - ich jaja zawierały w sobie 
płynne środowisko, całkowicie nieprzydatne w środowisku tak wilgot
nym, jak w paleozoiku, w którym królowały żaby rozmnażające się 
przez skrzek składany w wodzie. Jednak w wyniku zaistniałych katas
trof klimat stawał się bardzo suchy, morza się cofały i tylko gady 
(mające w jajach własny „fragment morza") mogły skolonizować pow
stające pustynie. Można oczywiście spierać się, czy w ostatecznym 
rozrachunku, to nie one właśnie okazały się organizmami najlepiej 
przystosowanymi. 

Jeżeli materia istotnie posiada jakieś możliwości samokom
plikowania się, to trudno wyjaśnić, dlaczego ponad 98 procent biomasy 
wszystkich istot żywych stanowią wciąż organizmy jednokomórkowe. 
Jeżeli po Wieku Płazów, a potem Epoce Gadów, nastała wreszcie Era 
Ssaków, to nie bardzo jest jasne, dlaczego większość biomasy kręgow
ców stanowią wciąż żaby lasów tropikalnych. Dlaczego wszystko, co 
żyje, nie jest przynajmniej na poziomie małp? 

Trzeba tutaj równocześnie podkreślić, iż teoria marksistowska 
- o posiadaniu przez materię wewnętrznej zdolności do samokom
plikowania się - jest jedyną, znaną nam, próbą rzeczywistego 
wyjaśnienia, w jaki sposób materia może zmieniać stopień swojego 
„skomplikowania się", bez odwoływania się do „czynników 
wyższych". 



3. DRUGI SCHEMAT EWOLUCJI (Rdz 2,5-8) 

Pierwsze strony Genesis przedstawiają dwa schematy 
stworzenia. Z uporem godnym lepszej sprawy na dwóch pierwszych 
stronach Księgi Rodzaju zamieszczone są dwa, krańcowo sprzeczne ze 
sobą opisy. Trudno o większą kontuzję dla czytelnika. Na przełomie 
tysiącleci wydają się one jednak zgodne z naszymi dzisiejszymi poglą
dami na możliwości powstania życia na Ziemi. 

Najbardziej tradycyjny pogląd, wykładany również na uczel
niach, dowodzi, że na przestrzeni długich okresów czasu formy wyższe 
powstały z niższych. Opis biblijny nie jest z tym bynajmniej sprzeczny. 

Druga koncepcja zakłada, że na Ziemi wpierw był Adam i do 
niego „dodawano" jakby inne istoty. Potwierdza to niejako założenia 
Wallace'a. Jego ostatnia książka mówi bowiem o miejscu człowieka 
we Wszechświecie oraz o wyjątkowości zarówno człowieka, jak 
i Ziemi. Wszystko, co dotyczy naszej egzystencji kosmicznej, ziemskiej 
i biologicznej, było, według Wallace'a, konieczne, tzn. nie mogło być 
inne, jeśli nasz gatunek miał się w ogóle pojawić. Zasada ta dzisiaj 
zwana jest „antropiczną", a „matka" natura została nazwana przez Wal-
lace'a: „jedynym sposobem na wytworzenie człowieka". Dziś zakłada 
się również możliwość przyjścia życia właśnie z Kosmosu (teoria 
panspermii). 

Godnym zastanowienia jest fakt, że te dwie przeciwstawne, 
wzajemnie wykluczające się teorie, były tak uporczywie prezentowane 
na łamach Genesis (Bereszit) przez ponad 3 tysiące lat, a my dzisiaj 
wciąż nie do końca wiemy, na którą z nich się zdecydować. 

4. „...według swojego gatunku"(Rdz 1,11; 1,24) 

W Księdze Genesis niezmienność gatunkowa jest podkreślona 
dwukrotnie, stając się właściwie już dziś raczej przez nikogo niekwes
tionowaną. W Bereszit podkreśla się to raz za razem: (1,11): „drzewo 
owocujące, które wydaje owoc, w którym jest jego nasienie zgodnie z 
jego gatunkiem..." I dalej (1,24-25): „Bóg zechciał, aby ziemia wydała 
żywe istoty zgodnie z ich gatunkami: bydło, zwierzęta ruszające się 
przy ziemi i dzikie zwierzęta zgodnie z ich gatunkami. I tak się stało. 



Uczynił Bóg dzikie zwierzęta według ich gatunków i bydło według jego 
gatunków, i wszystkie zwierzęta ruszające się przy ziemi według ich 
gatunków"14. 

Jest dla nas sprawą oczywistą, iż w obrębie gatunków (np. rasy 
psów) wytworzyły się najróżniejsze formy, niemniej jest to nadal jeden 
gatunek (Canis lupus). Tylko oddziaływania człowieka (tego biblijnego 
tworu) mogą wprowadzić w świat życia nowe gatunki, a dobrym tego 
przykładem jest np. świat roślin hodowanych. W obrębie przyrody 
„niepoddanej" manipulacji ludzkiej ten biblijny zakaz wydaje się być 
nadal aktualny. 

5. „...ulepił człowieka z prochu ziemi" (Rdz 2,7) 

Chondryty węgliste to odłamki większych skał, składające się 
z pyłu i sadzy, a zawarte w nich pierwiastki radioaktywne pozwalają 
odtworzyć wnętrza planetoid sprzed 4,6 mld lat. Obok meteorytowych 
żył soli i mikrogeod pełnych kryształów pirytu znajdujemy tam etanol, 
puryny, kulki białek i cząsteczki porfiryny, a więc prekursory chlorofilu 
i hemoglobiny. Nadal aktualne jest zasadnicze pytanie: w jaki sposób 
powstały bardziej skomplikowane związki15, i czy na pewno, jak to 
zakładamy, powstały w ciepłych, płytkich oceanach? 

14 Księga Genesis wymienia również szereg zmian, które dokonały się wewnątrz 

samych gatunków na przestrzeni czasu. Wszystk ie zwierzęta lądowe (w tym 

i człowiek) były pierwotnie roślinożerne (Rdz 1,29-30). Co więcej, w ogrodzie Eden 

ludzie żywili się tylko samymi owocami (dzisiaj powiedzielibyśmy: weganie czy 

nawet frutarianie), zaś po buncie chcieli spożywać już całe rośliny, zabijając je (wege

tarianie) (1,29), a po "potopie" pojawiło się dodatkowo zapotrzebowanie na mięso 

(9;3), dopiero wtedy zwierzęta zaczęły odczuwać strach przed człowiekiem (9,2). 

Wygląda to na całą serię porażek. 
15 Twórca teorii panspermii Francis Crick, równocześnie współodkrywca struktury 

DNA, poddaje w wątpliwość możliwość nawet przypadkowego powstania choćby 

jednej prostej proteiny na drodze chaotycznego łączenia się aminokwasów: „Zdecy

dowana większość sekwencji [aminokwasów] w ogóle nigdy nie mogła powstać na 

drodze syntezy, w jakimkolwiek czasie (...). Tym, co jest tak bardzo frustrujące dla 

naszego obecnego celu, jest fakt, iż wydaje się być niemal niemożliwym podać 

jakąkolwiek wartość numeryczną prawdopodobieństwa tego, co wygląda na raczej 

mało realny łańcuch zdarzeń. Człowiek uczciwy, uzbrojony w całą wiedzę, która jest 





Pierwsza para ludzi była również stworzona z „prochu ziemi" (Rdz 
2,7). Chemiczna analiza ludzkiego ciała nie wykazuje nic innego poza pewny
mi ilościami węgla, wapnia, żelaza itp. Pod względem biologicznym pierwsi 
ludzie należeli do istot, które mają tchnienie życia. Ich układ oddechowy jest 
tego samego rodzaju, jaki mają zwierzęta polne, ptaki i gady (Rdz 2,7; 1,30). 

Badacz Starego Przymierza, Tadeusz Żychiewicz, stwierdził, 
iż człowiek to „najdziwniejsza garść Ziemi". 

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że z mężczyzny 
można stworzyć kobietę, mężczyzna posiada bowiem zarówno chromo
somy: X i Y, kobieta zaś tylko podwojony X. Co więcej, zdaje się 
również, że powstała ona nie z „żebra", jak to się powszechnie tłu
maczy, tylko z „życia" Adama. W świecie Sumerów jeden i ten sam 
ideogram „IT" oznaczał wprost synonimicznie „żebro" i „życie". 

„To teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała". 
Żychiewicz podaje za językoznawcami, że użycie w oryginale hebraj
skim przyimka min, służące do tworzenia stopnia wyższego, upoważ
niałoby do użycia innego zestawu słów. Należałoby więc powiedzieć: 
„To teraz więcej niż kość z moich kości..." 

Adam, mężczyzna, to isz (po hebrajsku). Kiedy Bóg wi
dział, iż nie jest dobrze, że mężczyzna jest sam, stworzył istotę kolej
ną, będącą końcowym, najwyższym osiągnięciem ewolucji. Osoba 
ta, co więcej, jest jakby „rozszerzonym mężczyną", jej określenie to 
iszszah (w Bereszit: iszd). Dobrze wychwycił to tylko ksiądz Jakub 
Wujek: „mąż" i „mężyna". Współczesne nam określenia „mężczyz
na" i „kobieta" nie odzwierciedlają już „wysokiego stanowiska" 
kobiety w ewolucji. 

nam obecnie dostępna, mógłby jedynie stwierdzić, iż w pewnym sensie pochodzenie 

życia wydaje się być niemalże cudem, tak wiele jest warunków, które musiałyby 

zostać spełnione, aby ono zaistniało". Z kolei Fred Hoyle, znany astronom, interesu

jący się zagadnieniami kosmogonii, określił możliwość powstania najprostszego 

układu samoreplikującego się jako równe prawdopodobieństwu wyrzucenia orła czy 

reszki tysięcy razy z rzędu. 

6. STWORZENIE KOBIETY (Rdz 2,22) 



Ewa jest więc jedyną istotą żywą niestworzoną z prochu, gliny 
czy mułu, lecz z innej istoty żywej. Dobrze uchwycił to Michał Anioł 
w swoim Stworzeniu Świata: Bóg ukazuje zbudzonemu Adamowi Ewę 
wyjętą z fałd własnego ubrania. Pewien poeta angielski nazwał wręcz 
Ewę „córką Boga i mężczyzny". 

rodła hebrajskie donoszą, że Ewa była drugą kobietą, pier
wszą była Lilith, stworzona, na równi z Adamem, z prochu (czy gliny), 
ale nie chciała mu się podporządkować. Potem wymazano praktycznie 
wszystkie wzmianki o Lilith. Imię pochodzi od babilońskiego Lilith, 
imienia danego „potworowi nocy", które samo wywodzi się od słowa 
semickiego „noc". Według tradycji hebrajskiej, Lilith, kobieta zdu
miewającej urody, była pierwszą żoną Adama1 6 i została wyrzucona 
z Edenu, zanim powstała Ewa. Ponieważ było to przed upadkiem 
Adama i Ewy, przypuszczalnie nie poznała dobra i zła, ale ponieważ 
skosztowała owocu z „drzewa życia", zachowała swoją nieśmiertelność, 
mogła jednak żyć tylko w nocy i żywić się krwią dzieci i dzikich bestii. 
Była więc, według tradycji babilońskiej, pierwszym wampirem. 

Wampiryzm wiąże się dziś z porfirią lub likantropią 
(wilkołactwo - silne pragnienie krwi, nawet własnej, mogące prowadz
ić do śmierci). Schorzenia te są ściśle związane, w ten czy inny sposób, 
z łańcuchem porfirynowym hemoglobiny, głównego transportera 
energii w krwioobiegu. Jest ona bardzo zbliżona w budowie 
chemicznej do chlorofilu (atom żelaza zamieniony przez magnez) do 
chlorofilu, dzięki któremu rośliny wytwarzają energię chemiczną, 
z energii słońca i wody. 

Można zadać pytanie: czy człowiek mógłby sam produkować 
energię w postaci np. chemosyntezy? Istnieją ludzie, o których wiado
mo czy może przypuszcza się, iż przez długi czas rzeczywiście mogą 
nic nie jeść ani nie pić (tzw. inedycy). Byłoby interesujące zbadanie tych 
przypadków właśnie pod kątem uzyskiwania przez nich energii, tym 
bardziej, iż o takich ludziach, uporczywie od czasów średniowiecza 
mówiło się, że żywią się oni „płynnym słońcem". 

16 W kabale Yitshaąha-Cohena to właśnie Lilith, będąc żoną diabła, doprowadziła 

do upadku Adama i Ewy (na freskach Michała Anioła wąż jest przedstawiony właśnie 

z torsem kobiety). 



7. EWA JAKO PRAMATKA WSZYSTKICH LUDZI 

(Rdz 4,1-2 [Kain i Abel]; Rdz 4,25 [Set]) 
„Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, 
bo ona stała się matką wszystkich żyjących" 
(Rdz 3,20) 

Mitochondria posiadają własne DNA, całkowicie odrębne niż 
te zawarte w jądrach. W dużym uproszczeniu, mogą być one traktowane 
jako historyczny zapis naszej ewolucji. Gdy plemnik wnika do komór
ki jajowej, to nie wnikają do niej jego mitochondria: stąd pierwsza, 
diploidalna komórka tworzącego się człowieka zawiera jedynie mito
chondria matki, co pozwala dobrze prześledzić ich historię. 

W przedziale czasowym od 300 do 150 tysięcy lat p.n.e., gdy 
Ziemia była zamieszkana przez ok. 50 tysięcy osób, jedna mityczna 
(„mitochondrialna") matka nas wszystkich wyszła z Afryki i opanowała 
cały świat. To że wszystkie plemiona ludzkie mogą być wywiedzione od 
jednej kobiety, nie oznacza, że zgodnie z naukową teorią pochodzenia 
człowieka istniała tylko jedna kobieta. To znaczy, że w tamtych czasach, 
gdy świat był zamieszkały przez około 50 tysięcy osób, jakaś kobieta 
(lub kilka o tym samym mitochondrialnym typie) spośród nich stano
wiła samotny początek kaskady odgałęziających się linii wszystkich 
żyjących ludzi. 

W Biblii zamieszczone są sprzeczne informacje. Z jednej 
strony jest Ewa, matka wszystkich ludzi, z drugiej zaś - jej synowie 
biorą sobie za żony jakieś inne kobiety z obcych plemion17. 

Dzisiaj wiemy, że po wielu pokoleniach wszyscy członkowie 
danej populacji będą istotnie „potomkami" jednej kobiety (takie 
„wyparcie" wszystkich genów przez jeden gen jest dla nas dzisiaj, po 
przejściu podstawowego kursu z genetyki populacyjnej, oczywiste). 
Założenie, że problemy te były już rozwiązane tysiące lat temu, jest 

" „Po czym Kain odszedł od Jahwe i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. 

Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha" (Rdz 4,25). „Adam 

raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dał imię Set, gdyż 

- jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain". 

Setowi również urodził się syn; „Set dał mu imię Enosz" (Rdz 4,25-26). 



jednak nie do przyjęcia. Mamy do czynienia z kolejnym podaniem, 
uważanym przez 3 tysiące lat za absurdalne, które okazało się w końcu 
być prawdziwym. 

8. „... w bólu będziesz rodziła dzieci" (Rdz 3,16) 

Narodziny człowieka są zdecydowanie najtrudniejszym 
momentem w całym Królestwie Zwierząt, tylko na twarzach kobiet 
w czasie porodu widać ból. W Bereszit (3,17) powiedziano: „Zwiększę 
bardzo twoje cierpienia..." Dla zwierząt wydaje się to być prostą czyn
nością fizjologiczną. Najbardziej widocznym kierunkiem w ewolucji 
kręgowców, w ciągu ostatnich stu milionów lat, było powiększenie 
rozmiarów mózgu (noworodki ludzkie mają największe czaszki w całym 
Królestwie Zwierząt). Narodziny człowieka są trudniejsze niż u jakiego
kolwiek innego gatunku; to cena zapłacona za potrojenie wielkości 
mózgu w ciągu ostatnich 2 milionów lat. Głowa noworodka jest 
największą częścią ciała i pierwszą, która się wyłania. Opowieści 
z Genesis o wyjątkowo trudnych narodzinach w naszym gatunku są tym 
bardziej zgodne z faktem, związanym (niezwykle nagłym, w ewo
lucyjnego punktu widzenia) z możliwościami zdobywania przez 
człowieka wiedzy. 

9. „Nie wydawaj na zatracenie 
duszy swej synogarlicy..." (Ps 74) 

Nie jest celem naszej pracy dyskusja, czy rzeczywiście to 
człowiek jest najwyższą formą ewolucji. Apokalipsa św. Jana ukazuje 
24 trony starców, którzy są sędziwi (znak mądrości), mają białe szaty 
(znak niewinności) i złote wieńce (znak zasługi), i którzy znajdują się 
w kręgu, wielbiąc Boga. Bliższymi jednak są Zwierzęta, Istoty Żywe, 
a nie ludzie (jedyne, które mogą przebywać w bliskości Boga). 
Najbliższe Mu są wyrazicielami Jego woli, są „pełne oczu", wiedzą, 
czego On pragnie. Św. Jan nie potrafi ich zrozumieć, przerastają go 
swoją doskonałością - „ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę", tylekroć 
starcy porywają się ze swoich miejsc. Nie wystarczy im, jak Zwierzętom, 
sama modlitwa, potrzebują jeszcze czegoś więcej: gestu. Z rozdziału 



3 i 4 Księgi Genesis wynika, iż absolutna łączność ludzi z Bogiem 
została zniweczona przez grzech. Przed grzechem ludzie nie potrze
bowali ani świątyń, ani kapłanów, ani ofiar, dopóki nie zgrzeszyli. W mo
mencie, gdy pojawił się grzech, pojawiła się ofiara i świątynia (a za nią 
pokusa przekształcenia ofiary w rytuał, który ma wartość samą w sobie, 
poprzez którą można coś wyjednać). Wynikać z tego może, iż nasz sto
sunek do świata „mniejszych braci" zdecydowanie nie odpowiada 
„duchowi" Genesis. 

W Księdze Rodzaju (9,9-10) stwierdzono: „Ja, Ja zawieram 
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką 
żywą istotą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i pol
nymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim 
zwierzęciem na ziemi..." I dalej (9,12): „A oto jest znak przymierza, które 
Ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą...". I następnie (9,15): „wtedy 
wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i wszelką istotą 
żywą...", jak i później (9,17): „Rzekł Bóg do Noego: To jest znak 
przymierza, które zawarłem między Mną i wszystkimi istotami, jakie są 
na ziemi". Opisane wyżej postawy są całkowicie sprzeczne z całym 
hebrajskim systemem postrzegania świata. Izraelici nigdy nie mieli żad
nego sentymentu do zwierząt, do większości czuli odrazę czy wręcz po
gardę. Ktoś ich najwyraźniej przymusił do takiej zmiany poglądów. Nie 
wchodząc w bliższe rozważania o ruah i nephesz (duch i dusza) oraz ich 
odpowiednikach (greckie pneuma i psyche czy łacińskie spiritus i animd) 

trzeba stwierdzić, iż Księgi nakazały Izraelitom traktować zwierzęta bar
dzo poważnie, w sposób dla nich wręcz niewyobrażalny. 

Nic innego, poza biblijnym nakazem, nie byłoby w stanie 
zmusić ich do zanotowania historii oślicy Balaama (Lb 22,23-35), 
w której to zwierzę, a nie człowiek, widzi anioła, a człowiek jest w sta
nie to uczynić, dopiero wtedy gdy przyzna rację zwierzęciu. 

Czyńcie Ziemię sobie „poddaną" (Rdz 1,28) oznaczać zdaje się 
miało, że ludzie mają traktować przyrodę tak, jak kiedyś „pomazańcy" 
swoich poddanych. Najkrócej rzecz ujmując, oni poddani byli jego 
władzy, on miał obowiązki wobec nich, i to naprawdę poważne. O ile 
dobrze rozumiemy, utrata każdego gatunku zwierzęcia jest poważnym 
wykroczeniem przed światem Ksiąg; wydaje się, co więcej, że na czele 
każdej demonstracji ekologów powinien iść jednak kapłan. 



Ktoś kiedyś powiedział, że sprawa ludzka będzie całkowicie 
przegrana, jeśli na Sądzie Ostatecznym pojawi się choć jeden koń 
dorożkarski. Dla każdego, kto zada sobie trud przeczytania Biblii, 
pewnym zaskoczeniem może być, jak bardzo jest ona „ekologiczna" (w 
naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa), i jak mało z tej postawy 
zauważyć można niestety w działaniach tzw. hierarchii kościelnej. 

Jeśli to „odczytanie" poleceń wobec „mniejszych braci" zawartych 
w Księgach jest właściwe, to trzeba przyznać, iż w pełni zasłużyliśmy 
na powiedzenie, że „piekło jest tylko dla ludzi". 

10. NlEPRZYJAŹŃ Z WĘŻEM 

„...na brzuchu będziesz się czołgał..." (Rdz 3,14) 
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę..." (Rdz 3,15) 

Według współczesnych wyobrażeń, węże zawsze miały złą 
prasę. Ale to nie jest tak. W całym świecie starożytnego Wschodu wąż 
był symbolem życia. W świecie dawnych Sumerów odnajduje się 
obrzędowe laski oplecione wężami, przy czym wiadomo, że już wtedy 
wąż symbolizował życie. Wąż na łodydze lotosu był symbolem 
wiecznego trwania Egiptu. W mitologii greckiej Asklepios 
(wskrzeszał umarłych) miał za atrybuty własnej boskości czarę 
lekarską i oplatającego laskę węża. W świecie czasów Biblii, w nie
pojęty sposób, odrzuca się całą tradycję kulturową - węże zaczyna
ją symbolizować zło (z wyjątkiem węża miedzianego z Księgi 
Liczb 21,4-9). 

Nawet w Egipcie tych czasów, na grobie Setiego I w Tebach 
w Dolinie Królów, węże namalowane są z nogami i łuskowatymi stopa
mi. Hieroglify pokazują, że węże nie zawsze były pozbawione nóg. 
Zgodnie z inskrypcjami Setiego I „przodkowie węży posiadali stopy". 
Inskrypcje te dotyczą również klątwy, którą nałożono na węże, z powodu 
krzywdy wyrządzonej ludziom, gdy świat „był jeszcze bardzo młody". 
Przypomina to bardzo ukaranie węża przez Boga - za oszukanie 
człowieka w Ogrodzie Eden (Rdz 3,14): „Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty... na brzuchu będziesz się czołgał..." Bereszit ustanowiła 
wieczną wrogość między gadami a ludźmi. 



Czy jest przypadkiem, jak dowcipnie zauważył Pellegrino 
w swoim Powrocie do Sodomy i Gomory, iż we wszystkich kulturach na 
naszej planecie typowe ludzkie głosy nakazujące ciszę lub zwrócenie 
uwagi zawsze imitują syczenie gadów? 

11. WYKRES ŻYCIA PATRIARCHÓW 

W „Życiu Weterynaryjnym" (7/2005) ukazał się artykuł, 
którego byłem współautorem18, w którym opisane zostały problemy 
związane z gospodarką t lenową organizmu (stres oksydacyjny). 
W artykule tym cytowaliśmy prace mówiące o spowolnieniu tempa 
metabolizmu, czemu towarzyszy zwielokrotnienie długości życia 
zwierząt doświadczalnych (nawet sześcio-, ośmiokrotne, co w przypad
ku człowieka mogłoby zaowocować wiekiem biblijnych „patriarchów"). 

Powszechnie dzisiaj akceptowane teorie starzenia się (Har-
mana i Hayflicka) stanowią, iż bariera wieku 125 lat wydaje się być 
raczej nie do przekroczenia. Warto przypomnieć, że pierwszym źródłem 
podającym tę liczbę lat ludzkiego życia była Księga Rodzaju (Bereszit). 
Stwierdzono w niej, iż „po potopie" ustalono liczbę lat życia człowieka 
na 120, jednakże z dokładniejszej lektury wynikało, iż liczba ta nie 
„ustaliła się" od razu. Po sporządzeniu wykresu (oś X - pokolenia patri
archów, oś Y - długość życia patriarchów) otrzymano linię o dość 
nieoczekiwanym kształcie (wykres ten zamieszczono we wspomnianym 
„Życiu Weterynaryjnym")19. 

Wykres ten dowodzi, że okres życia patriarchów obniżał się 
stopniowo, jakby naturalnie, a nie od razu. Wygląda to na proces natu
ralny. W tym kontekście nie zamieszczono żadnych wzmianek o kobie
tach - z wyjątkiem Sary, gdzie o fakcie urodzenia przez nią syna w wieku 
90 lat informowano jako o ewenemencie (skądinąd słusznie). Sama Sara 

'* M. Gajewski, E. Kamińska, Ł. Wysoki, S. Szczepanik, G. Sygitowicz, M. Woj

ciechowski, J. Pachecka, S. Maśliński, Gospodarka tlenowa w organizmie, „Życie 

Weterynaryjne", 7/2005, s. 380-387. 

" Do czasu wystąpienia zjawiska określonego jako „potop" liczba lat wahała się 

między 900 a 1000, po czym zaczęła opadać (z okresowymi jednak wzrostami) aż do 

liczby 120 lat w ciągu kilkunastu następnych pokoleń. 
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zaśmiała się, gdy dowiedziała się, że będzie matką (stąd tak dziwne imię 
dla syna - Izaak, „Syn Śmiechu"). 

Dzisiaj wiemy, że kobiety w podeszłym wieku nie mogą już 
mieć dzieci (komórki jajowe istniejące od wieku płodowego powoli 
tracą swoją reaktywność), zaś mężczyźni przez całe życie produkują 
plemniki. Wiedza ta została potwierdzona w Bereszit. 

Brzytwa Ockhama, jak wiadomo, nakazuje ostrożność w inter
pretacji wszelkich koncepcji. Lepiej jest nawet założyć, że coś jest 
nieporozumieniem lub wręcz fałszerstwem niż mnożyć „niepotrzebne 
byty". Postanowiliśmy więc założyć, iż dane mówiące o tysiącletnich 
patriarchach są po prostu sfałszowane. Widok krzywej wykresu suge
rował jednak, iż fałszerstwa nie dokonano. Podobnie jak archaicz
ny malarz jaskiniowy nie mógł namalować sfumato Leonarda da 
Vinci, tak archaiczny fałszerz nie mógł sporządzić wykresu „życia" na 
osiach X i Y. 

Po pierwsze, takie wykresy potrafimy tworzyć dopiero od 
okresu oświecenia. Po drugie, dopiero na takich wykresach można było 
zauważyć, iż malejące wartości lat nie zawsze stale i proporcjonalnie 
maleją, czasami się podnoszą i ponownie opadają20. Fałszerstwo doko
nane przed trzydziestu wiekami nie mogłoby tego uwzględnić - liczby 
stale i niezmiennie by opadały. 

Ostrożnie więc zasugerowaliśmy, iż dane zawarte w Bereszit 
(odnośnie do wieku patriarchów) chyba zbyt wcześnie uznano jedynie 

20 Szczególnie dramatycznym tego przykładem na wykresie jest przypadek Henocha. 

Pomiędzy Jeredem, który żył 962 lata, a Metuszelachem, który żył 969 lat, jego 365 

ledwie lat robi silne wrażenie. Zaburza on bardzo znacząco przebieg powolnego spad

ku okresów życia patriarchów, co - jak dzisiaj sądzimy - świadczyć może właśnie 

o wiarygodności tego przekazu. Wprawdzie twierdzono, że los Henocha był odmien

ny od innych patriarchów (Rdz 5,24): „następnie znikł, bo zabrał go Bóg", lecz 

naukowcy taką „odmienność" opisują zwykle jako śmierć. 

Niekiedy, podważając prawdziwość przekazu biblijnego, twierdzi się, że chodzi 

tutaj nie o lata słoneczne, lecz księżycowe. Kalendarz żydowski (luasz haszana) opar

ty jest istotnie na roku księżycowym. Księżyc, jak wiadomo, okrąża Ziemię co 29 i pół 

dnia. Zwykły rok księżycowy składa się więc z 12 miesięcy (chodesz), a każdy z nich 

liczy sobie 29 lub 30 dni, co w sumie daje 354 dni (a nie, jak w przypadku roku 

słonecznego - 365 i ćwierć dnia). Wydaje się to jednak być różnicą niewielką. 



za mityczne zmyślenia. Ta krzywa była zbyt, jak to określiliśmy, 
„nowoczesna" z jej nieoczekiwanymi spadkami czy też wzrostami. 

W omawianym artykule cytowaliśmy rozmowy z naukowcami 
mongolskimi, na których nasze koncepcje nie zrobiły większego wrażenia. 
Było to dla nich oczywiste (posiadali takie dane), że mnisi w górach Tybe
tu, żyjący na granicy hibernacji, dożywali kilkuset lat. Podobno również to 
chęć zdobycia informacji od tych właśnie ludzi była jedną z przyczyn, dla 
których Aleksander Macedoński tak bardzo pragnął poznać Indie. 

1 2 . „Oto dziewica pocznie..." 
(Iz 7,14; Mt 1,23; Łk 1,34) 

W „Życiu Weterynaryjnym" (1/2006) ukazał się nasz inny 
tekst, poświęcony epigenetyce, w którym zacytowaliśmy artykuł 
z „Naturę Genetics" (U/1995) opisujący ludzką chimerę partenogene-
tyczną (dokładniej rzecz ujmując, była to mozaikowatość a nie 
chimeryzm). Przekładając to na język bardziej zrozumiały, oznacza to, 
iż pewna część opisywanego dziecka płci męskiej (wtedy w wieku 3,5 
roku) składała się wyłącznie z komórek matki (XX), oba chromosomy 
pochodziły od matki), a tylko pewna część była normalna (XY). Połowa 
jego ciała była „genetyczną matką", podczas gdy on był chłopcem. Poz
woliliśmy sobie w tej pracy zamieścić następujący przypis: „Przyszłość 
może przynieść zaskakująco odmienny punkt widzenia na przekaz 
sprzed 2 tysięcy lat o tym, jak to w pewnej wiosce na Bliskim Wschodzie 
przyszło na świat dziecko, którego ciało w całości, a nie w po
łowie, jak u opisanego chłopca, pochodziło od matki". 

1 3 . LECZENIE WZROKIEM NA ODLEGŁOŚĆ 

W Ewangeliach synoptycznych zawarto około 16-18 doniesień o epi
zodach niezwykle interesujących dla naukowców (u Jana są tyl
ko 3-4 takie doniesienia). Chodzi mianowicie o błyskawiczne 
ozdrowienia. 

Można podzielić je na kilka jakby poziomów: pierwszym jest 
„wypędzanie złych duchów", drugim - likwidacja jakiejś konkretnej 
przypadłości (np. krwawienia), trzecim - najbardziej zróżnicowanym -



odtworzenie organów (dzisiaj powiedzielibyśmy: inżynieria tkankowa), 
ostatnim - wskrzeszenia. 

Pierwsze dwa poziomy nie stanowią już dla nas większego 
problemu. Mamy tak wiele doniesień o efektach placebo czy 
olbrzymich możliwościach psychicznego oddziaływania na pacjentów, 
że te przypadki nie robią już na nas większego wrażenia. 

Trzeci poziom, rekonstrukcja organów, jest nieco bardziej 
skomplikowany. Można go podzielić na działanie bezpośrednie, z za
stosowaniem dodatkowych „materiałów"21, bezpośredni kontakt osoba-
osoba22, pośredni kontakt, ale przy zachowaniu kontaktu wzrokowego23, 
kontakt pośredni, na odległość24. 

Aby spokojnie i rzeczowo ocenić, czy chociaż jeden z tych 
poziomów znajduje się w „granicach prawdopodobieństwa", należy 
podsumować to, co wiemy (czasem od niedawna) o biologii naszego 
organizmu. Jest on tworem zaskakująco labilnym (szerzej omówiliśmy 
to we wspomnianym naszym artykule). I tak np. okres półtrwania mito-
chondriów wynosi 10 dni, czyli w ciągu niecałych trzech tygodni 
w naszym organizmie wymienione zostają wszystkie mitochondria 
(stanowiące do 40 procent objętości komórek serca). Cała skóra 
dorosłego człowieka wymienia się co 30 dni - my sami co kilka lat 
wymieniamy praktycznie materię, z której jesteśmy zbudowani. 

Wykazano, że już 53 dni po przeszczepieniu mężczyźnie serca 
kobiety, owo kobiece serce może być już w 1/5 złożone z komórek 

21 (J 9,6-7): „To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył 

je na oczy niewidomego i rzekł do niego: „Idź i obmyj się w sadzawce Siloam" - co 

się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc". 
22 (J 22,50-51): „I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu 

prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: „Przestańcie, dosyć". I dotknąwszy ucha 

uzdrowił go". 

" (J 6,8): „On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę..." 

i dalej (J 6,10). „Wyciągnij rękę." Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa". 
24 (Mt 8,6-8): „(setnik) mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bar

dzo cierpi". Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go". Lecz setnik odpowiedział: 

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój 

sługa odzyska zdrowie". I dalej (Mt 8,13): „Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci 

się stanie, jak uwierzyłeś". I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie". 



męskich. Płodowe komórki macierzyste szpiku kostnego dostać się 
mogą z kolei do krwiobiegu matki i dalej różnicować się w komórki jej 
organizmu. U kobiet w wieku 51-83 lat, które rodziły chłopców, męskie 
chromosomy Y znaleziono w szpiku kostnym matek, na przekrojach 
żeber, okostnej czy istocie gąbczastej kości (nawet u tych, które 
poroniły). Komórki syna, które dostały się do organizmu matki, częś
ciowo przekształciły się w dojrzałe fenotypowo komórki tkanek gospo
darza (matki), natomiast część z nich pozostała jako komórki 
macierzyste w szpiku kostnym, stanowiąc rezerwuar komórek 
macierzystych. Są sugestie, że to właśnie tłumaczy fenomen większej 
długości życia kobiet w porównaniu z mężczyznami oraz fakt, iż ciąża 
chroni przed wrażliwością na niektóre choroby. 

Podsumowując, nasz organizm jedynie na podstawie naturalnie 
zachodzących procesów (jak np. neurogeneza) jest w stanie odtwarzać 
własne tkanki w dość szybkim tempie. Wystarczy wspomnieć, iż po 
zawale mięśnia sercowego nasz organizm potrafi odtworzyć ok. 100 
gramów nowej tkanki serca w ciągu zaledwie trzech miesięcy, chociaż 
podziały komórkowe zachodzą w tym czasie w nierównym tempie. 
Zaindukowanie maksymalnego tempa podziałów komórkowych 
w niedotlenionym sercu zaowocowałoby całkowitym odtworzeniem 
zniszczonej tkanki serca w ciągu 18 dni. 

Bodźcem do migracji niezróżnicowanych komórek z po
zostałości serca biorcy oraz do różnicowania się w przeszczepionym 
czy niedotlenionym sercu mogą być np. czynniki mechaniczne, 
powodujące rozciągnięcie mięśnia sercowego. W badaniach nad pacjen
tami po przebytym zawale mięśnia sercowego wykazano, że pobudzone 
krążące komórki macierzyste przemieszczały się do obszarów dotknię
tych martwicą, zupełnie pomijając zdrowe obszary serca o nie
zmienionych właściwościach hemodynamicznych. 

Oddziaływania mechaniczne w obszarach np. niedotlenionego 
serca, o zmienionych parametrach hemodynamicznych, mogłyby 
w sposób całkowicie realny wpływać na procesy regeneracji 
zachodzące w miejscach uszkodzenia. 

W ostatnich latach wykazano bezpośredni związek pomiędzy 
rozmieszczeniem tkanki łącznej a tak zwanymi meridianami, czyli 
strukturami, które w tradycyjnej medycynie chińskiej uważane są za 



drogi przepływu energii Qi. Sprawa powinna być jasna: rozkład 
meridian jest zgodny z rozkładem tkanki łącznej naszego organizmu, 
a osławione punkty akupunkturowe to nic innego, jak miejsca, w któ
rych tkanka łączna jest, w naszym organizmie, najgrubsza. Mecha
niczne pobudzenie tych punktów może, jak się okazało, realnie akty
wować różne miejsca w naszym organizmie, a struktura i bio
chemiczny skład tkanki łącznej powodują, iż jest ona podatna na 
mechaniczną stymulację. 

Wykazano, iż mechaniczne pobudzenie w czasie zabiegu 
akupunktury aktywuje wiele wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych 
szlaków przekazywania genów, ma również silny wpływ na zmianę 
ekspresji wielu genów. 

Postawiliśmy w związku z tym tezę, iż może mamy do 
czynienia z czwartym układem (oprócz nerwowego, hormonalnego 
i limfatycznego) odpowiedzialnym za homeostazę naszego organizmu. 
I wcale nie musi być to układ ostatni. 

Medycyna chińska nieco inaczej patrzy na metabolizm, nie jak 
na procesy tworzenia - rozkładania (anabolizm versus katabolizm), lecz 
raczej jako opóźnianie - przyspieszanie. Szeroko znana energia Qi, 
główny układ homeostazy według tej medycyny, może być po prostu 
stanem molekularnej równowagi, który przechylić się może w stronę 
aktywacji iyang) lub hamowania (yiri). Przenośnikiem tej energii 
mogłyby być zarówno niskocząsteczkowe gazy wytwarzane w naszym 
organizmie, jak i pobierany z otoczenia tlen. Tlenek węgla, siarkowodór 
czy tlenek azotu są czynnikami hamującymi metabolizm, zaś tlen 
przyspiesza go (o roli tych gazów w metabolizmie oraz ich ścisłych 
nieraz relacjach z tkanką łączną pisaliśmy szerzej w „Życiu Wetery
naryjnym"). 

Istnieją też inne możliwości „zdalnego" oddziaływania na zmia
ny w funkcjonowaniu pojedynczych komórek, tkanek, organów czy 
wręcz całych organizmów. Szerokie możliwości w zakresie komu
nikacji pomiędzy organizmami mogą mieć tzw. neurony lustrzane. 
Jeżeli dana osoba wykonuje jakąś czynność, to w jej mózgu pobudzone 
zostają określone obszary, których pobudzenie jest niezbędne do wyko
nania tejże czynności. W tym samym czasie w mózgu postronnego 
obserwatora, przyglądającego się jedynie danej osobie, wykonującej 



określoną czynność, uaktywniają się dokładnie te same rejony mózgu. 
Dzieje się tak właśnie za sprawą neuronów lustrzanych, od prawi
dłowego funkcjonowania których zależało w przeszłości uspołeczenie-
nie człowieka. 

Odkrywca owych komórek, Ramachandram, nazwał je nawet 
„komórkami Dalajlamy", gdyż usuwają bariery między ludźmi, a tę 
wyższą świadomość (że nie różnimy się od innych ludzi) mistycyzm 
wschodni traktuje jako podstawę oświecenia człowieka. Pozwoliliśmy 
więc sobie na zamieszczenie ostrożnie sformułowanego wniosku: 
„Nadal pozostaje otwartym pytanie, czy po uaktywnieniu swoich neu
ronów i tkanki łącznej (z wywołaniem w swoim organizmie wielu 
wymiernych i korzystnych efektów opisywanych wyżej) można się 
spodziewać jakichś reakcji u obserwatora, u którego w tym momencie 
uaktywnią się te same neurony?" („Życie Weterynaryjne" 8/2006). 

Stawiając sprawę jasno: wydaje się, że uaktywniając obszary 
mózgu, odpowiedzialne za częściową przynajmniej rekonstrukcję włas
nego organizmu, możemy w sposób realny, w czasie rzeczywistym 
spowodować uaktywnienie się podobnych obszarów w mózgu 
człowieka na nas patrzącego. Za tym może iść, chociaż trudno to 
przyjąć do wiadomości, rozpoczęcie procesów naprawczych tej osoby. 
Postawmy tezę: leczenie (wraz z odtwarzaniem części naszego organiz
mu), tylko na skutek kontaktu wzrokowego, nie jest niemożliwe. 

Może pokładamy w nauce nadmierne nadzieje, ale sądzimy, że 
kiedyś zrozumiemy, jak powyższe procesy mogłyby się odbywać 
również bez kontaktu wzrokowego25. 

tkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi". Odpowied
ni przypis w Biblii Tysiąclecia mówi oczywiście, że jest to przenośnia. 

" Podań o wskrzeszeniach nie jesteśmy w stanie, na obecnym etapie wiedzy, nawet 

skomentować. Problem Łazarza (J 11), młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17), córki Jaira 

(Mt 9,18-26) czy masowych zmartwychwstań po Golgocie (Mt 27,52-53) jest poza 

naszym zasięgiem. 

14. NASZE POCZĄTKI 

Święty. Paweł (1 Kor 15,8) napisał: „W końcu, już po wszys-



Patrząc jednak na kobietę w ciąży, wiemy, iż w jej brzuchu rozwija się 
istota, która opuści to środowisko i rozpocznie samodzielne życie. 
Wiemy również, że aby wejść do naszego, jakże problematycznego 
„lepszego świata", każda istota żywa musi spełnić określone kryteria, 
takie jak: narząd wzroku do postrzegania świata, kończyny do porusza
nia się itp. - twory całkowicie irracjonalne z punktu widzenia procesu 
życiowego, zwanego ciążą, będące w brzuchu matki jedynie aberracją. 
Łożysko, twór rozwijający się równolegle z płodem i egzystujący 
zgodnie z prawami ciała matki, po porodzie, nie będzie już nikogo 
interesowało. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to jedynie 
przenośnia, czy może jednak opis ten jest bardziej dosłowny, choć nie
jasny26. 

2 6 Nasz początek również nie jest jasno określony: "Zanim ukształtowałem się 

w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię" (Jr 1,5). Jak 

zatem interpretować powyższe słowa: w przenośni czy dosłownie? Jeżeli Biblia poda

je, iż rośliny same wybierają między sobą przywódcę (drzewo oliwne), to nie należy 

chyba traktować tego aż tak dosłownie. Z drugiej strony może dojrzeliśmy już do 

postawienia sprawy jasno: czytelnicy Biblii, już 3 tysiące lat temu przyjmowali, iż 

rośliny mogą się ze sobą jakoś kontaktować, my zaś wiemy to dopiero od końca XX 

wieku. 



Nie można nie zauważyć, iż ta „konstrukcja myślowa" jest 
chyba najlepszą, o ile nie jedyną, która wyjaśnia jak, teoretycznie oczy
wiście, ten „inny świat" może być tak bliski i tak odległy zarazem. 
Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż ta „nowa, wspaniała 
przestrzeń" może nie być natury fizycznej, jak wszyscy (nie wiadomo 
dlaczego) zakładają, lecz może właśnie natury biologicznej. 

Chrześcijaństwo jest jedyną wielką religią, która nigdy nie 
„zdradziła" materii. Jedynym systemem, który z ciała uczynił „ołtarz 
Boga", a sam „Bóg wszedł w rzeczywistość ludzkiego ciała" (Tadeusz 
Żychiewicz). To warte zapamiętania. 

Jeśli chcielibyśmy oderwać się od Ziemi na serio i polecieć do 
gwiazd, to zdaje się, że nie będziemy mogli. Prawa natury, odkryte 
przez Einsteina, mówią, że zwiększająca się do szybkości światła masa 
sama rośnie w nieskończoność. Mamy światła: „stop!". 

Gdybyśmy chcieli zanurzyć się z kolei w mikroświat, napo
tykamy zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Zasada ta głosi, iż istnieje 
ograniczenie dokładności jednoczesnego pomiaru pewnych wielkości 
fizycznych, np. czasu i energii czy położenia i pędu. Zasada ta twierdzi, 
że przy badaniu układów kwantowych jest dostępna jedynie część infor
macji koniecznych do pełnego opisu sytuacji - poznanie świata nie może 
być z fundamentalnych przyczyn pełne. Badanie jakiegokolwiek układu 
zaburza analizowany przykład. Jeśli do oświetlenia elektronu potrzebny 
jest foton, to będzie istotna jego długość fali, foton z kolei będzie od
działywał z badanym elektronem, przekazując mu w trakcie tego proce
su pewną, niekontrolowaną część swojego pędu. Ponieważ pęd fotonu 
jest odwrotnie proporcjonalny do jego długości fali, przekazany elek
tronowi pęd będzie tym mniejszy, im większa jest długość fali. Z drugiej 
zaś strony, im większa długość fali, z tym mniejszą dokładnością można 
określić, gdzie znajduje się elektron. Tak więc im dokładniejsza lokaliza
cja elektronu, tym jego pęd po wykonaniu pomiaru staje się bardziej 
nieokreślony, i na odwrót. Dalej nie pójdziemy. Kolejne „stop!". 

Zakładaliśmy, iż nasza zdolność do rozłożenia wszystkiego na 
czynniki pierwsze nie ma granic. Gdy zna się budowę atomu, jego 

1 5 . GRANICE NASZEGO POZNANIA 
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skład, liczbę i energię elektronów, to i tak musimy tę strukturę sfo
tografować, bo nie możemy wyliczyć, gdzie te elektrony tak naprawdę 
się znajdują. Gdzie tu redukcjonizm, ten kamień węgielny współczes
nego myślenia? 

Zresztą do czego właściwie redukować, skoro wewnątrz atomu 
nie ma nic, jest pustka większa niż w Układzie Słonecznym. Jak rozu
miem: nas po prostu nie ma. 

Niejasne jest nie tylko, z czego się składamy, ale również 
z czego wynika taka a nie inna budowa naszego ciała czy przymioty psy
chiczne. Dotychczas niepodważanym przez nikogo przytomnego, 
kamieniem węgielnym naszego Jestestwa" była helisa DNA, której od
dawano cześć wręcz religijną. Jej odkrycie jest z pewnością największym 
odkryciem z zakresu biologii, ale czy ogłoszenie wyniku Genom Project 
nie jest przypadkiem początkiem okresu, w którym będziemy patrzeć na 
to wszystko nieco inaczej? Nie będziemy mogli przejść, tak po prostu, do 
porządku dziennego nad odkryciem, iż posiadamy zaledwie 30-40 tysię
cy genów (różnie podają), czyli tylko o 10 tysięcy więcej od prostych 
roślin. Musimy skapitulować przed faktami: geny są pierwszymi, lecz nie 
najważniejszymi. Człowiek z jego psychiką czy cywilizacją nie jest 
„o jedną czwartą lepszą" roślinką, jest czymś znacznie bardziej skomp
likowanym. Jeśli nie DNA, to oczywiście białka. 

Co więcej, ostatecznie został obalony dogmat głoszący 
zależność: jeden gen - jedno białko - jedna funkcja. Nie ma już prostej 
przyczynowej zależności między genem a cechą końcową. Co więcej, 
informacja zawarta w jednym genie służyć może jako podstawa do pro
dukcji wielu różnych białek. A z kolei cząsteczki wielu białek mają zdol
ność wykonywania różnych funkcji w zależności od otoczenia, w ja
kim się znajdują, oddziałując z innymi cząsteczkami żywej komórki. 

Jak kilka tysięcy genów będzie mogło sprostać zadaniu wypełnienia 
luki między prostą rośliną a Homo sapiens? Czy nadal będziemy wyz
nawcami determinizmu, sądząc, iż świat jest obliczeniowo dostępny dla 
aparatury posiadającej odpowiednio wielką moc obliczeniową? Czy 
nadal będziemy dziećmi Laplace'a, który w rozmowie z Napoleonem na 
pytanie o Boga odpowiedział: „Sir, ta koncepcja nie była mi potrzebna"? 

Dzisiaj wiemy, że determinizm wcale nie jest taki oczywisty. 
Od czasów Turinga i jego „bomby" wiemy, że są liczby nieobliczalne 



i zagadnienia nierozstrzygalne. Teoria układów wysoce złożonych, 
zwana też teorią chaosu, mówi jasno o niedostępności obliczeniowej. 
Co więcej, dochodzi tu jeszcze niewykonalność techniczna: dokładność 
danych niezbędnych do rozwiązania problemu wymaga opisu tak 
długiego, że przetworzenie go przekracza obecne moce obliczeniowe. 

Sami musimy rozstrzygnąć, czy aktywność kilku tysięcy 
genów, niwelującą różnicę pomiędzy nami a roślinami będzie można 
spokojnie rozpisać na poszczególne zdarzenia (determinizm), czy też 
odwrotnie - jedynym wyjaśnieniem będzie chmura białek, w której 
zdarzenia przebiegać będą tak szybko, w sposób tak skomplikowany, że 
nie uda się ich dokładnie rozpisać przy zastosowaniu znanych nam 
metod. W tym ostatnim przypadku pozostanie nam jedynie ogólne uję
cie problemu („bomba" Turinga). Dodajmy do tego jeszcze „efekt moty
la"27 i mamy naprawdę poważny problem, czy kiedykolwiek zbliżymy 
się do satysfakcjonującego nas opisu powyższych zjawisk. 

27 Efekt motyla to nieprzewidywalność w układach deterministycznych, w tym przy

padku nieprzewidywalność pogody: ruch skrzydeł motyla lecącego nad Pekinem 

może po miesiącu wywołać huragan nad Florydą. Nazwano to chaosem deterministy

cznym. Efekt został odkryty, całkiem przypadkowo, w 1961 roku, gdy Edward 

Lorentz, zajmujący się meteorologią w MIT, chciał sprawdzić pewne obliczenia 

i okazało się, że kiedy wyniki są nieliniowe, to wielkiego znaczenia nabiera fakt, gdy 

na miejsce wyników z dokładnością do trzech miejsc po przecinku wprowadza się te 

same dane, ale z dokładnością do sześciu miejsc. Po odpowiednio długim czasie 

wykresy, dotyczące dokładnie tych samych danych, zdecydowanie się różnią od 

siebie, tak jakby pochodziły z całkiem innych pomiarów. Tak więc wszelkie bardzo 

skomplikowane układy są nieprzeciętnie wrażliwe na warunki początkowe, ich mini

malna modyfikacja może mieć kolosalne skutki w przyszłości - gdyby motyl poruszał 

skrzydłami trochę wolniej, nie byłoby huraganu. Nazywa się to „teorią chaosu, i obe

jmuje badania nad układami niestabilnymi, które cechuje szczególnie wysoka 

złożoność. W klasie układów tak wysoko złożonych mamy dalsze zróżnicowanie co 

do stopnia złożoności. Bardziej jeszcze niż pogoda są naznaczone złożonością układy 

i procesy w przyrodzie, a jeszcze bardziej procesy umysłowe i społeczne. Teza o ist

nieniu nieobliczalnych procesów neuronowych (Penrose) pozwala nam zapomnieć 

o obietnicy przełożenia kiedykolwiek na język nauki wyższych funkcji mózgu 

człowieka. Najwyższy stopień niedostępności obliczeniowej cechuje układy 

społeczne (tutaj mamy właściwie tylko teorię gier von Neumanna). Przypuszczalnie 

nigdy ich w pełni nie zrozumiemy. 



Bezpośredni opis naszego „powstawania" również nie satys
fakcjonuje naszego pragnienia zrozumienia wszystkiego. Gdyby 
człowiek powstawał tak po prostu, z połączenia materiału genetycznego 
ojca i matki, mielibyśmy nos ojca, oczy matki lub coś pośredniego. 
Tymczasem tak nie jest - jesteśmy kimś, czasami nawet dramatycznie, 
odmiennym. 

Chromosomy, występujące w jądrach naszych komórek, za
wierają równoważną informację genetyczną; w komórce diploidalnej 
(komórki ciała) występują zwykle po dwa chromosomy homologiczne, 
z których jeden pochodzi od ojca a drugi od matki. Mejoza jest po
działem jądra komórkowego prowadzącym do powstania haploidalnych 
(po jednym chromosomie) komórek płciowych, czyli gamet (plem
ników lub komórek jajowych). 

Obserwowane pod mikroskopem chromosomy, ojca czy matki, 
są nieodróżnialne, na początku mejozy tworzą pary i podczas pier
wszego podziału mejotycznego zostają rozdzielone do przeciwległych 
biegunów komórki, w wyniku czego dochodzi do segregacji genów 
pochodzenia matczynego i ojcowskiego. 

Podczas podziału mejotycznego (proces rozmnażania się) 
następuje proces crossing over, polegający na wzajemnej wymianie 
odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych, 
rezultatem czego jest przetasowanie genów pochodzenia 
matczynego i ojcowskiego, prowadzące do powstania całkowicie 
nowych, przypadkowych kombinacji genów. W wyniku tego proce
su u potomstwa pojawiają się cechy, które w ogóle nie występowały 
u rodziców. 

Crossing over może zajść z tym samym prawdopodobieńst
wem w dowolnym miejscu dowolnego chromosomu, jest procesem 
niezwykle szybkim - całe przetasowanie odbywa się na naszych 
oczach z prędkością 1/20 sekundy. Nawet znając dokładnie 
rozlokowanie genów, jedynie częściowo będziemy mogli przewidzieć 
efekt końcowy. 

Jesteśmy tylko (czy może aż) przesłaniem rozpiętym jedynie 
na materiale genetycznym rodziców. Chłopca będziemy mogli sobie 
zamówić, jego muzycznych czy jakichkolwiek innych uzdolnień już 



nie. Na tym granice naszych możliwości ingerencji w nasze życie chyba 
jednak zostały zablokowane. 

Nie mamy zresztą pojęcia, czym to życie jest. Najmniejszego. 
Potrafimy je tylko nieudolnie opisać tzw. entropią. Entropia to miara 
nieuporządkowania układu. Procesy, w których entropia rośnie, noszą 
nazwę nieodwracalnych i zachodzą w kierunku wyrównywania się 
różnic między układem a otoczeniem. 

Przekładając to na język polski, oznacza to, że szklanka 
gorącej wody, w chłodnym pomieszczeniu, po pewnym czasie ostygnie 
do temperatury otoczenia. W lodowatym pomieszczeniu zimna woda 
w szklance nigdy nagle nie zacznie sama z siebie wrzeć. Każda komór
ka, każda najmniejsza żyjąca istota, jest właśnie taką nagle zaczynającą 
wrzeć szklanką wody w lodowatym pomieszczeniu. Nigdy nie zrozu
miemy tego, jaka to siła sprawcza mogła spowodować odwrócenie tego 
efektu, czyli powstanie życia. 

Wszelkie teorie dotyczące powstania życia, czy to Oparina, 
czy to Millera, nie przybliżają nas do poznania istoty życia. Nie chodzi 
tutaj o powstanie składników, lecz o to, co się z nimi dzieje. Gdy zaczy
namy rozkładać życie na składniki pierwsze, po przekroczeniu pewnego 
progu, siła życiowa (vis vitaeT) nagle się ulatnia i pozostaje tylko mart
wa materia. 

Od momentu, gdy ktoś skrzyżował białą owcę z czarną i otrzy
mał szarą, aż do dnia dzisiejszego, gdy implantujemy do komórek całe 
sztuczne chromosomy, tak naprawdę nie posunęliśmy się zbytnio do 
przodu. Po jednej ze stron eksperymentu zawsze jest coś żywego. 

Wszelkie nasze manipulacje to jedynie modyfikacja tego 
„wrzenia", to jedynie operacje na istniejącym już życiu. Nie 
potrafimy nic więcej, i chyba nigdy nie będziemy. 

Czy to nie dziwne, że gdy docieramy do granicy naszego poz
nania, napotykamy „Stop!" i to wpisane w obiektywnie istniejące prawa 
natury. O ile dobrze wnioskujemy, całe wielkie Uniwersum jest tak 
skonstruowane, byśmy nie mogli tak naprawdę poznać jego praw. 
Czyżbyśmy byli aż tak ważni? Dla mnie, jako przyrodnika, każde 
rozważania o Bogu wydają się być śmiesznymi. Może naprawdę rację 
mają charedim, którzy Jego imienia boją się nawet wspominać? 



1. PODSUMOWANIE, CZYLI CO BIOLOG 

MOŻE POWIEDZIEĆ O BIBLII 

Największym szczęściem myślącego człowieka jest 
móc badać to, co daje się badać, 

a pozostawić w spokoju to, co się zbadać nie daje. 

J. W. Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften 

Kopernik w dziele O obrotach sfer niebieskich udowadniał, iż 
należy „wstrzymać Słońce a ruszyć Ziemię". Jego główna teza nie 
została przez niego całkowicie udowodniona (inne były wręcz błędne), 
a i wcześniej kilka razy podobne tezy sygnalizowano. Z pewnością 
jednak to właśnie od Mikołaja Kopernika rozpoczęła się Era Współ
czesnej Nauki. 

Na tle koncepcji Kopernika, Darwin prezentuje się chyba i tak 
całkiem nieźle, chociaż to nie on odkrył istnienie ewolucji jako takiej. 
Koncepcji Darwina (powolnych drobnych zmian, kumulujących się 
w czasie i dających w rezultacie nowe gatunki) również nie da się już 
chyba dłużej bronić; nie można jednak uciec od jego wizji człowieka 
jako części świata przyrody. 

Po skonfrontowaniu książek z Księgami trudno jest właściwie 
zauważyć jakąś szczególną sprzeczność pomiędzy nimi - o czym bez 
przerwy informują nas mass media. Problemom przez nas omawianym 
w Biblii, liczącej ok. 2 tysięcy stron, poświęcono raptem nie więcej niż 
kilkaset słów. Zważywszy fakt, iż powyższe problemy były dla „spisu
jących zwoje" problemami jedynie trzeciorzędnymi, trzeba stwierdzić, 
iż stan wiedzy biologicznej ludzi sprzed 3 tysięcy lat właściwie nie od
biegał od naszego. To zaskakujące, ale nie można nie zauważyć, iż 
w kilku przypadkach stan ich wiedzy osiągnęliśmy właściwie dopiero 
na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia naszej ery. 

Co więcej, na obecnym etapie naszego rozwoju jesteśmy tak 
przekonani, że to zmiany w genach (mutacje) i ich późniejsze rekombi
nacje są motorem ewolucji, że nie zadajemy sobie nawet pytania, czy 
istotnie mamy na to jakieś dowody? Uważamy, iż według wszelkich 
danych zmiany te zachodzą przypadkowo, a dopiero potem środowisko, 
niejako „nieprzypadkowo" dokonuje ich selekcji. Ale właściwie jakich 



danych? Może to nasze przekonanie wynika jedynie 
z faktu, iż w żaden inny sposób nie możemy sobie 
wyobrazić sekwencji zdarzeń, która umożliwiłaby taki 
a nie inny przebieg ewolucji? Niedobrze jest, jeśli za 
dowód uznajemy jedynie rozumowanie, jakie aktual
nie przychodzi nam na myśl. 

Prawdziwy problem polega na tym, iż po 
lekturze zarówno bardzo głośnych, omawianych 
przez nas książek, jak i Świętych Ksiąg, powin
niśmy jednak zasugerować istnienie kilku 
obszarów dla naszej wiedzy jakby wciąż 
„nieprzekraczalnych". 

Po pierwsze, istnienie materii 
jako takiej, czyli odwieczne pytanie filo
zofów, dlaczego Coś istnieje, dlaczego 
nie ma Nic. Po drugie, powstanie życia 
jako takiego: o ile wiemy badania nad 
tym problemem od samego początku stoją 
właściwie w martwym punkcie. Trzecim 
zagadnieniem, którego nie jesteśmy w stanie 
pojąć, jest „pchnięcie" żywych istot w ewo
lucję, tak by podlegały ciągłym zmianom. 
Równie niejasne jest „zblokowanie" istot 
żywych w formy gatunku, który wydaje się ist
nieć poza wszystkim, nawet poza zapisem gene
tycznym. 

Ostatnim obszarem, z którym wyraźnie 
nie dajemy sobie rady, jest stworzenie z wy
branego gatunku naczelnych („nagiej małpy" 
kierowanej poprzez własne „samolubne geny") 
człowieka przez poddanie go działaniu, jak to określił 
Wallace, Najwyższego Ducha. Można założyć, że „onto-
logiczny skok" (cytujemy Magisterium Kościoła) to nic 
innego, jak „naga małpa" plus Kontakt. 

Święte Księgi sugerują, iż powyższych granic 
poznania nie będziemy jednak w stanie przekroczyć, gr
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a przynajmniej nie na tym etapie rozwoju naszej cywilizacji. Nie 
skreślałbym więc ich z listy lektur dla naukowców. 

Czy z kolei słynne, wielonakładowe książki Darwina, Marksa, 
Freuda, kierowane na wzór Galileusza do szerokiego, nieprzygo
towanego odbiorcy, a stanowiące podstawę tzw. światopoglądu 
naukowego, powinny nadal wyznaczać kierunki naszego myślenia? Czy 
szeroko nagłaśniane spotkania naukowców, którzy „bogom równi" 
stanowią, czy prawa natury to działanie boskie czy tylko bezcelowy 
przypadek, mogą nam w czymkolwiek pomóc? Używając języka 
Orwella i „ślepy by dostrzegł", że problemu, czy za „tym coś stoi", nikt 
nigdy nie rozstrzygnie, bo i jak? Dotyczy to zresztą zarówno naukow
ców przeświadczonych o czysto materialnym, wręcz przypadkowym 
charakterze ewolucji, jak i twórców teorii tzw. Inteligentnego Projektu. 

Czy istotnie jest prawdą, jak głoszą to niemal wszystkie książ
ki popularyzujące wiedzę, że materializm jest istotnie absolutnie 
niezbędny, by zaistniała w ogóle nauka? Czy nie wystarczy widok 
piramid, by zrozumieć, czym może być inteligentna symbioza między 
nauką a religią? Czy ci, którzy są od badania, „jak" świat istnieje, nie 
mogliby żyć w zgodzie z tymi, co tłumaczą „dlaczego" on jest? 

Sytuację określiłbym jako patową. Naukowcy, a przynajmniej 
ich część, dopuszczają już chyba możliwość uznania swojego „obrazu 
świata" jako „nie w pełni" wystarczającego. Sytuacja z drugiej strony 
„konfliktu Wiary z Nauką" jest jeszcze bardziej dramatyczna. Wystar
czy przejrzeć przypisy do różnych wydań Biblii: takich podań jak potop, 
Ewa jako pramatka wszystkich ludzi, dziewicze poczęcie czy okresy 
życia patriarchów, nie należy, według komentatorów Pisma, traktować 
poważnie. Twierdzono, że isz i iszszah to tylko gra słów, że słów 
Koheleta o równości zwierząt i ludzi nie należy brać dosłownie itd. 

Czy jest więc prawdą, że cały tzw. światopogląd naukowy (Dar
win, Marks, Freud) oparty jest na jedynie książkach, dzisiaj 
powiedzielibyśmy popularnonaukowych? Czy jest równocześnie prawdą, iż 
pewne nieprawdopodobne wydawałoby się podania biblijne, na przełomie 
milenium coraz bardziej jednak zyskujące na wiarygodności, zostały wręcz 
zanegowane przez kapłanów piszących komentarze do Pisma? 

Wygląda na to, że „skruszeni" naukowcy powinni jednak 
porozmawiać z kapłanami, którzy (przynajmniej częściowo) wyrzekli 



się już prawd zawartych w Księgach. Nikt tutaj nie ma prawa do trium-
falizmu, ale to chyba dobrze. Zadaniem tego artykułu nie jest udowad
nianie czegokolwiek, lecz jedynie postawienie kilku prostych pytań. 
Niedobrze jest, jeśli zaczynamy bać się pytań. 

2. POSŁOWIE, CZYLI CO BIOLOG MOŻE POWIEDZIEĆ 

O RELIGIJNOŚCI 

Postawmy sprawę jasno, jeśli „kontakt" naprawdę nastąpił, 
musimy znaleźć jakieś rzeczywiste ślady, manifestujące się zmianami 
w ludzkich zachowaniach. Nie są nimi na pewno zabobony, jakich pełno 
wciąż w naszej świadomości. Bergson nazywa to, zdaje się, religią 
statyczną. Jeśli naprawdę ta przemiana nastąpiła, to człowieka-pogani-
na od człowieka-„kontaktu" powinno odróżniać mniej więcej to, co 
wilka od psa (czyli to, co Bergson nazwałby religią dynamiczną). 

Czy jednak ludzie mogą być w ogóle wolni od tyrani własnych 
genów? Najprostszym, ale chyba najgroźniejszym przejawem dominacji 
genów nad naszym zachowaniem, jest agresja wobec obcych, tak w prze
strzeni fizycznej, jak i psychicznej. Ta pierwsza jest najbardziej znaną, 
choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak głęboko to w nas tkwi. Rozpa
trzmy w tym kontekście kilka zagadnień omawianych przez mass media. 

Gwałt. Zgwałcona mysz (wbrew temu, co się mówi o zwierzę
tach, one bardzo dużo rozumieją) posiada pewne mechanizmy, które 
powodują rozpuszczenie się płodu i resorpcję jego tkanek (liza). Małpy 
takich mechanizmów nie posiadają, a nowo narodzone są traktowane 
z najwyższym obrzydzeniem jako zewnętrzne pasożyty. My chyba 
podobnie. Ponieważ „kontakt" ma zerwać relację gen - nasze 
zachowanie, Jan Paweł II całkiem logicznie apelował, w czasie wojny 
w Jugosławii, o zwalczenie tego genetycznie warunkowego odruchu 
i zaakceptowanie owych dzieci. 

Kara śmierci. Jeśli za kradzież miliona złotych trzeba będzie 
oddać np. pół miliona, to czy można mówić, iż własność jest święta? 
Człowiek nie mógłby powiedzieć: oko za oko czy ząb za ząb. Zapytał
by się raczej: czyje oko czy ząb. Jeżeli wybito ząb biedakowi, a zrobił 
to najpotężniejszy król, ten ostatni nie zrobi nic, a biedak i tak będzie 
miał dużo szczęścia, jeśli wyjdzie z tego cały. Jeśli to biedak wybije ząb 





najpotężniejszemu królowi, to nie wyjdzie z tego cały na pewno. Coś 
takiego, co całkowicie równało wszystkich ludzi, nie mogło być przez 
ludzi wymyślone, to z punktu widzenia nagiej małpy czysty absurd. Czy 
potrafimy taktować tego nieznajomego zabitego, jak najbliższą nam 
osobę, za życie której nie ma żadnego innego zadośćuczynienia? A tak, 
według Pisma, chyba powinniśmy. 

Aborcja. Wilki dokonują aborcji post factwn. Wilczyca dokonu
je selekcji potomstwa: to nieakceptowane, z różnych zresztą powodów, 
jest eliminowane. To zaakceptowane jest kochane (zwierzęta to naprawdę 
potrafią) i bronione z narażeniem życia. Człowiek podejmujący decyzję 
o aborcji potomstwa, z jakichś powodów w danym momencie nieakcep
towanego, uaktywnia te same geny co wilczyca. Z kolei człowiek, który 
z jakichś powodów nie akceptuje potomstwa, ale decyduje się na urodze
nie go, postępuje w sposób nieprzewidziany programem genetycznym. 
Pomińmy już fakt, iż w przysiędze Hipokratesa jest zakaz zarówno abor
cji, jak i eutanazji, który wychodzi nie tyle z przesłanek religijnych, ile 
prostych norm cywilizacyjnych. Jedną z najważniejszych jest domnie
manie niewinności, jeśli więc nie wiesz czy „to" jest człowiekiem, Ty, 
jako człowiek cywilizowany, możesz udzielić tylko jednej odpowiedzi. 

Eutanazja. Nie zawsze stare zwierzęta są eliminowane. Opisy
wano lwice podtrzymujące starego lwa, który, jakkolwiek nie spełniał już 
funkcji prokreacyjnych, to jednak był niezastąpiony w walce o przetr
wanie ze względu na swe doświadczenie. Tak jest jednak na sawannie, 
a nie w ogrodzie zoologicznym, gdzie nic zwierzętom nie zagraża. W żad
nym stadzie zwierząt nie akceptuje się osobników starych i niepotrzeb
nych. Altruizm wobec osobników chorych zauważa się tylko wówczas, 
gdy osobniki te rokują nadzieję na efektywny powrót do stada. I znów: 
patrz jak wyżej. Człowiek, który podejmuje decyzję o eutanazji swoich 
bliskich, uaktywnia te same geny co zwierzęta w stadzie. Są jednak tacy, 
którzy z tej tyranii potrafią się wyrwać. Hospicjum, z punktu widzenia 
nagiej małpy, jest czymś kompletnie idiotycznym. 

Środki antykoncepcyjne. Czy widział ktoś profesora moralnoś
ci? Bo etyki tak - to część filozofii. Jaka jest różnica? Dla celów tego 
artykułu rozpatrzmy jeszcze raz stado zwierząt i przykład walk 
godowych. Przecież w każdej chwili zwierzę może zabić konkurenta, lecz 
nie czyni tego. Etyczne? W najwyższym stopniu. Jak określimy etykę? 



Jest ona zbiorem niezbędnych reguł postępowania, by mogło zaistnieć 
stado, plemię czy cywilizacja. Gdzie kończy się etyka? Kończy się na 
zdaniu: co nie jest zabronione, jest dozwolone. Tam, gdzie kończy się 
etyka, zaczyna się moralność: ta ostatnia mówi, co wypada, a czego nie 
wypada. Nie ma moralności bez religii. Wszelkie przyjemności fizyczne 
są niczym innym, jak pułapką na świadomość i zmuszają do wykonywa
nia pewnych czynności. Zwierzęta, aby przetrwać, musząjeść, pić, kopu-
lować itp. Nie wiedzą nic o aminokwasach czy plemnikach. Aby uzu
pełnić brak pożywienia, organizm zaczyna odczuwać głód a następnie 
przyjemność w czasie jego zaspakajania. Po uzupełnieniu brakujących 
składników, organizm w czasie jedzenia zaczyna odczuwać brak przyjem
ności bądź wręcz przykrość i zaprzestaje tej czynności. Stąd wszelkie 
religie lekceważą fizyczne przyjemności. Środki antykoncepcyjne są 
niczym innym, jak techniczną możliwością „bezkarnego" rozszerzenia 
fizycznych doznań. Są trochę, jak to osławione piórko, które pozwalało 
Rzymianom „bezkarnie" ucztować. Problemem jest poziom naszej per
cepcji: czy jesteśmy na poziomie etyki, i to za plecami innych („uważam, 
że kobieta ma prawo to zrobić"), czy na poziomie moralności, i to 
w swoim własnym imieniu („dla mnie jest to niestosowne"). 

Podsumowując, w genach jest wszystko: kłamstwa, bohaterst
wo, samobójstwa, altruizm, miłość, ale już nie miłosierdzie. W genach 
nie ma bowiem tylko jednego - możliwości zerwania z samymi genami. 

W genach jest tylko postawa racjonalna, pozwalająca przetrwać 
w otoczeniu. Po przekroczeniu pewnego progu skomplikowania własnej 
psychiki czuje ona, że świat może być nieco inny niż stanowią nasze 
zmysły. Wtedy tworzą się religie zabobonne, mające jakoś obłaskawić 
ten wrogi świat. Tak więc w genach jest nie tylko postawa racjonalna, ale 
i nieracjonalna. Świat genów jest płaski, dwuwymiarowy: racjonalne 
versus nieracjonalne. Nie ma natomiast wymiaru trzeciego - duchowego. 

Istnieje wiele postaw ludzkich, które ewidentnie wymykają się 
systemowi wartości, jaki natura (via geny) przygotowała dla człowieka. 
W postawach takich ludzi jest „coś", co nie od samego człowieka pochodzi. 

Kontakt więc przypuszczalnie był, pytanie tylko, jak długo 
przetrwa, może nawet nie tyle pamięć o nim, ile potrzeba jego 
podtrzymywania? 

MICHAŁ GAJEWSKI 
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Arno Penzias. laureat Nagrody 
Nobla z fizyki w roku 1978. 

podsumowując wyniki swych 
badań związanych z Wielkim 

Wybuchem, powiedział; ..Nasze 
najlepsze dane są dokładnie tym, 

czego bym się spodziewał, 
gdybym miał tylko Pięcioksiąg 

Mojżesza. Psalmy i Biblię 
jako całość". 



Pierwsze słowo Biblii w języku hebrajskim brzmi bereszit. 
Wyraz ten, otwierający Księgę Rodzaju, ma trzy znaczenia: 
1. na początku, 2. w punkcie, 3. w głowie. 
Każdy z owych sensów koresponduje 
z najnowszymi odkryciami 
fizyki. 

„NA POCZĄTKU 
Bóg stworzył..." 

Twierdzenie, że wszechświat - materia 
i energia, czas i przestrzeń - ma swój 

początek, było przez cały XIX wiek 
uznawane przez zdecydowaną większość 

naukowców za archaiczny zabobon. 
Dominująca wówczas mentalność postoświece-
niowa stworzyła materialistyczny obraz świata, 
w którym nie było miejsca dla początku 
wszechświata, zaś atrybutem wieczności obdarzono 
materię. Teza o nieskończenie starym wszech
świecie, znana później jako teoria stanu stac

jonarnego, była uznawana za pewnik przez 
największe tuzy nauki. 
Kiedy na początku XX wieku Albert 
Einstein, Artur Eddington czy Walter 
Ernst zetknęli się z dowodami, że 
wszechświat ma jednak początek, 
wzdragali się przed ich przyjęciem. 
Einstein przez wiele lat szukał g
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sposobu, by obalić swoją teorię względności, gdyż nie mógł się pogodzić 
z myślą, że wszechświat miał jednak początek. Żeby wymusić 
rozwiązanie potwierdzające nieskończoność wieku świata, wprowadził 
nawet nową wielkość - tzw. stałą kosmologiczną - co po latach uznał za 
swoją największą pomyłkę naukową. Eddington, choć jego badania 
potwierdziły słuszność Einsteinowskiej teorii względności, wyznawał, że 
odkrycia te są dla niego - z filozoficznego punktu widzenia - odrażające. 

Cóż takiego odrażającego mogło być w twierdzeniu, że 
wszechświat nie jest wieczny, lecz musiał powstać w pewnym konkret
nym momencie? Otóż, zgodnie z niepodważalną w nauce zasadą przy-
czynowo-skutkową, każdy skutek musi mieć swoją przyczynę. 
Amerykański chemik Henry F. Schaefer ujął to w prostym zdaniu: „Jeśli 
wszechświat ma początek, to Bóg istnieje". Nawet Albert Einstein, choć 
bardzo niechętnie, musiał uznać „obecność wyższej rozumnej potęgi" 
poprzedzającej powstanie wszechświata. 

Teorię Wielkiego Wybuchu po raz pierwszy przedstawił w 1946 roku 
amerykański fizyk George Gamov. Potwierdziły ją obserwacje mikro
falowego promieniowania tła, dokonane w 1966 roku przez Arno Pen-
ziasa i Roberta Wilsona. W końcu zaś pomiary szumu po Wielkim 
Wybuchu przeprowadzone w 1992 roku przez satelitę COBE sprawiły, 
iż teoria Big Bangu została niemal jednomyślnie zaakceptowana przez 
kosmologów na całym świecie. W 2006 roku za jej udowodnienie 
George Smoot i John Mater otrzymali Nagrodę Nobla. 

Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że cały wszechświat na 
początku swego istnienia mieścił się w punkcie mniejszym niż główka szpil
ki, że cała materia i energia wszechświata, wszystkie cztery wymiary czaso
przestrzeni były ściśnięte do stanu nieskończonego niemal zagęszczenia. 
Cały wszechświat pojawił się zatem w jednym mikroskopijnym punkcie. 

Nic więc dziwnego, że wspomniany Arno Penzias, noblista 
z roku 1978, podsumowując wyniki badań związanych z Wielkim 
Wybuchem, powiedział: „Nasze najlepsze dane są dokładnie tym, czego 
bym się spodziewał, gdybym miał tylko Pięcioksiąg Mojżesza, Psalmy 
i Biblię jako całość". 

„W PUNKCIE Bóg stworzył..." 



Teoria czasoprzestrzeni mówi, że czas musiał pojawić się 
razem z przestrzenią. W związku z tym przyczyna wszechświata, która 
jest wobec niego zewnętrzna, musi znajdować się zarówno poza cza
sem, jak i poza przestrzenią. To zastanawiające, że tylko religie 
monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo i islam) głoszą Boga, który 
nie jest tożsamy z wszechświatem, ani nie zawiera się wewnątrz 
wszechświata. Dlatego brazylijski fizyk i astronom Marcello Gleiser 
wysunął wniosek, że jeśli teoria Wielkiego Wybuchu jest prawdziwa, to 
- poza wspomnianymi monoteizmami - kosmologie większości religii 
na świecie (które mają ponad dwa miliardy wyznawców) są fałszywe. 

W swej Krótkiej historii czasu, poświęconej pochodzeniu 
wszechświata, brytyjski astrofizyk i kosmolog Stephen Hawking pisze: 
„Trudno mówić o początku wszechświata bez wspominania koncepcji 
Boga. (...) Stwierdzenie, że istniał Byt odpowiedzialny za wszystkie 
prawa fizyki, byłoby doskonale spójne ze wszystkim, co wiemy". 

Po Wielkim Wybuchu, który miał miejsce ok. 14 miliardów lat temu, 
nastąpił gwałtowny rozwój wszechświata poprzez jego rozszerzanie się. 
Rozwój ten mógł następować na dwa sposoby: albo był chaotyczny 
i nieuporządkowany, albo odbywał się zgodnie z jakimiś regułami 
i zasadami. Jeżeli przyjmiemy ten drugi scenariusz, to znaczy, że musi 
istnieć jakaś wyższa inteligencja, obdarzona na dodatek siłą sprawczą, 
która zaplanowała ów rozwój. 

Istnienie w naturze celowości i porządku wydaje się zaprzeczać 
tezie, że rozwój ten jest dziełem przypadku. Czy w wyniku przypadkowych 
oddziaływań sił w naturze mogło powstać życie, a zwłaszcza tak skomp
likowane organizmy jak Homo sapiens? Jak odpowiadają na to naukowcy? 

Brytyjski astrofizyk Fred Hoyle, twórca terminu Big Bang, napisał, 
że prawdopodobieństwo pojawienia się przez przypadek życia we 
wszechświecie ,jest równe prawdopodobieństwu otrzymywania zawsze 
dwunastu punktów 50 tysięcy razy z rzędu, rzucając na stół dwie kostki". Z 
kolei John Carew Eccles, australijski noblista z 1963 roku, sięgnął po następu
jące porównanie: „Przypuśćmy istnienie ogromnego magazynu części aero-
nautycznych, wszystkie znajdują się w odpowiednich skrzynkach lub na 

„W GŁOWIE Bóg stworzył..." 





półkach. Olbrzymia budowla, załóżmy, o boku długości tysiąca kilometrów. 
Nadchodzi cyklon, który przez sto tysięcy lat powoduje poruszanie się 
i zderzanie tych części ze sobą. Kiedy wreszcie się uspokaja, tam, gdzie był 
magazyn, stoi szereg czteromotorowców, już z obracającymi się śmigłami... 
Otóż: według właśnie nauki, prawdopodobieństwo, że przypadek stworzył 
życie, jest mniej więcej prawdopodobieństwem z tego przykładu. Na dodatek, 
z okolicznością obciążającą: skąd pochodzą materiały w magazynie? 

Do ciekawych konkluzji dochodzi amerykański fizyk i noblista 
z 1988 roku Leon Max Lederman, który pisze, że przed Wielkim 
Wybuchem, „na Samym Początku była pustka - zadziwiająca forma 
próżni - nicość niezawierająca żadnej przestrzeni, żadnego czasu, żadnej 
materii, żadnego światła, żadnego dźwięku. Tym samym potwierdza on 
katolicki dogmat o stworzeniu świata z niczego (creatio ex nihilo). 

Zarazem Lederman zauważa, że w tej pustce Jednak prawa natury były 
na swoim miejscu i ta dziwna próżnia posiadała potencjał". Istniał już 
więc plan rozwoju, inteligentny projekt przyszłości świata. Amerykańs
ki badacz ogłasza w tym momencie kres możliwości poznawczych nauki 
i stwierdza: „Tylko Bóg wie, co stało się na Samym Początku". 

Tak więc Bereszit - przesłanie Biblii, która mówi, że 
wszechświat miał swój początek, powstał z nicości w jednym punkcie 
i zgodnie z pewnym zamysłem - nie tylko nie jest sprzeczne z nauką, ale 
całkowicie się z nią zgadza. Należy przy tym pamiętać, że Biblia nie jest 
traktatem kosmologicznym i o sprawach, które mieszczą się w sferze 
zainteresowań naukowców, opowiada raczej marginalnie. Pierwsze księ
gi pisane sąjęzykiem ludu pasterskiego sprzed trzech tysięcy lat i zawie
rają charakterystyczne dla tego okresu sformułowania. Księga Rodzaju 
zaczyna się od stwierdzenia, że Bóg stworzył „niebo i ziemię", co 
w języku starożytnych ludów Bliskiego Wschodu oznaczało cały 
świat (niebo i ziemia obejmowały bowiem całość stworzenia). W języku 
biblijnym odbijały się więc ówczesne wyobrażenia, choć są tam 
również treści, które przekraczają ludzką wyobraźnię - i to nie tylko 
dawnych azjatyckich plemion, lecz także naukowców z naj
nowocześniejszych laboratoriów. 

IWAN SALICYN 

„ Wiestnik Bratstwa imieni Fieofana Zatwornika" 1/2003 

Tłumaczył JAN DEMBOWSKI 
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„Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić przyrodę, gdyż 

przyroda jest dziełem Boga". 

Alexis Carrel, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1912 

„Ktokolwiek, kto był poważnie zaangażowany w pracę naukową jakiegokolwiek 

rodzaju, uświadamia sobie, iż nad wejściem bram świątyni nauki wypisane są słowa: 

Musicie mieć wiarę. Jest to cecha, bez której naukowiec nie może się obejść". 

Max Planck, laureat 

Nagrody Nobla z fizyki 1918 

„Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do olbrzymiej biblioteki 

wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, iż ktoś musiał napisać te 

książki. Ale nic wic jak. Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały 

napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek w układzie 

ksiąg, ale nie wic, co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej 

inteligentnej istoty ludzkiej do Boga. (...) 

Moja religia polega na pokornym podziwie tego nieograniczonego wyższego 

ducha, który objawia się w drobnych szczegółach, jakie jesteśmy w stanie 

dostrzec naszymi wątłymi i siabymi umysłami. To głęboko emocjonalne przeko

nanie o obecności wyższej rozumnej mocy, która jest objawiona w niepojętym 

wszechświecie, kształtuje moje wyobrażenie Boga". 

Albert Einstein, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1921 

„Jeżeli chodzi o mnie, wiara zaczyna się wraz z uzmysłowieniem sobie faktu, iż 

wyższa inteligencja doprowadziła do powstania wszechświata i stworzyła 

człowieka. Nic jest mi trudno mieć tę wiarę, gdyż niezaprzeczalnym jest fakt, iż 

tam, gdzie jest plan, istnieje inteligencja - uporządkowany, rozwijający się 

wszechświat - świadczy o prawdzie najbardziej majestatycznego stwierdzenia 

jakie kiedykolwiek wypowiedziano: «Na początku Bóg...»". 

Arthur Holy Compton, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1927 

„My wszyscy, którzy badamy pochodzenie życia, odkrywamy, iż im bardziej się 

w nie zagłębiamy, tym bardziej odczuwamy, że jest ono aż nadto złożone, by 

mogło wyewoluować w jakimkolwiek miejscu". 

Harold Clayton Urey, laureat Nagrody Nobla z chemii 1954 

„Większość reakcji biologicznych to reakcje łańcuchowe. Aby móc wzajemnie 

oddziaływać na siebie w łańcuchu, te dokładnie zbudowane molekuły muszą 



być do siebie idealnie dopasowane, tak jak kola 

zębate w szwajcarskim zegarku. Skoro jednak tak to 

wygląda, więc jak taki system może się w ogóle rozwinąć? Bo 

jeżeli którekolwiek z poszczególnych kół zębatych w tym łańcuchu 

zostanie zmienione, wtedy cały system musi po prostu stać się niezdat

nym do działania. Twierdzenie, iż można go ulepszyć poprzez przypadkową 

mutację jednego ogniwa... [jest| twierdzeniem, że mógłbyś ulepszyć szwajcars

ki zegarek, rzucając nim o ziemię i zginając w ten sposób jedno z jego kół lub 

osi. Aby uzyskać lepszy zegarek, wszystkie koła muszą zostać zmienione jed

nocześnie, żeby znowu dobrze do siebie pasowały... Wszystko to musiało być 

rozwinięte jednocześnie, co, jako przypadkowa mutacja, ma prawdo

podobieństwo zero". 

Albert Szent-Gydrgyi von Nagyrapolt, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1937 

„Laboratoryjna synteza nawet najprostszej komórki jest po prostu niemożliwa, 

a wyobrażenie człowieka, że może konkurować z Bogiem, jest absurdalne". 

Ernst Boris Chain, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1945 

„Tym, co jest tak bardzo frustrujące dla naszego obecnego celu, jest fakt, iż 

wydaje się być niemal niemożliwym podać jakąkolwiek wartość liczbową prawdo

podobieństwa tego, co wygląda na raczej mało realny łańcuch zdarzeń... 

Człowiek uczciwy, uzbrojony w całą wiedzę, która jest nam obecnie dostępna, 

mógłby jedynie stwierdzić, iż w pewnym sensie pochodzenie życia wydaje się 

w tej chwili być niemalże cudem, tak wiele jest warunków, które musiałyby 

zostać spełnione, aby ono zaistniało". 

Francis Crick, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1962 

„Utrzymuję, iż tajemnica człowieka jest niesamowicie minimalizowana przez 

redukcjonizm naukowy, z jego obiecująco brzmiącym materialistycznym 

twierdzeniem o możliwości ostatecznego wytłumaczenia całości świata 

duchowego w kategoriach działalności neuronowej. Takie przekonanie musi 

być sklasyfikowane jako przesąd... musimy uznać, iż jesteśmy duchowymi 

istotami z duszami istniejącymi w świecie duchowym, jak również material

nymi istotami z ciałami i mózgami istniejącymi w świecie materialnym". 

Sir John Carew Eccles, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1963 

„Im więcej wiemy o kosmosie i ewolucyjnej biologii, tym bardziej wydają się 

one niewytłumaczalne bez jakiegoś aspektu {inteligentnego] projektu. 

A w moim przypadku jest to natchnieniem dla wiary". 

Charles Hard Townes, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1964 



„Rozwój systemu metabolicznego, który, w miarę jak pierwotna zupa stawała 
się coraz rzadsza, musiał «nauczyć się» dysponowania chemicznym potenc
jałem i syntezy części składowych komórki, stwarza Herkulesowe problemy. 
Tak też jest w przypadku pojawienia się selektywności przepuszczalnej mem
brany, bez której nie może być mowy o jakiejkolwiek prawdziwej komórce. 
Jednakże głównym problemem jest pochodzenie kodu genetycznego oraz jego 
mechanizmu translacyjnego. W rzeczy samej, zamiast nazywać to proble
mem, powinniśmy raczej określić to mianem zagadki. Kod jest bezużyteczny, 
jeżeli nie zostanie odkodowany. Mechanizm translacyjny współczesnej 
komórki złożony jest z co najmniej pięćdziesięciu makromolekularnych 
składników, które same są zakodowane w DNA: kod nie może zostać poddany 
translacji inaczej niż przez produkty translacji. Jest to współczesne wyraże
nie dawnego omne vivum ex ovo |wszystko co żyje, (powstaje) z jaja]. Kiedy 
i jak to koło zostało zamknięte? Jest to niewiarygodnie trudne do wyobraże
nia". 

Jacąues Lucien Monod, 

, laureat Nagrody Nobla : medycyny 1965 

„Nie chcę uwierzyć w Boga. Dlatego też wolę wierzyć w to, o czym wiem, iż jest 

naukowo niemożliwe: samoistne wytworzenie się prowadzące do ewolucji". 

George Wald, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1967 

„Nie ma żadnej niezgodności pomiędzy Nauką a religią (...) Nauka pokazuje, że 

Bóg istnieje". 

Derek Barton, 

, laureat Nagrody Nobla r chemii 1969 

„Po prostu nie potrafię uwierzyć, że wszystko rozwinęło się poprzez przypadkowe 
mutacje". 

Dennis Gabor, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1971 

..Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna 
niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania 
i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał". 

Christian Boehmer Anfinsen, 

. laureat Nagrody Nobla : chemii 1972 



„Prawdopodobieństwo tego, iż przy zwykłych temperaturach makroskopiczna 

ilość molekuł zostaje zgromadzona, dając początek wysoce zorganizowanym 

strukturom oraz skoordynowanym funkcjom charakteryzującym żywe orga

nizmy, jest absurdalnie małe. Idea spontanicznego pochodzenia życia w swej 

obecnej formie jest więc wysoce nieprawdopodobna, nawet na skalę miliardów 

lat, podczas których nastąpiła prebiotyczna ewolucja". 

llya Prigogine, laureat Nagrody Nobla z chemii 1977 

„Chociaż jestem biologiem, muszę przyznać, iż nie rozumiem, w jaki 

sposób powstało życie... Uważam, iż życie zaczyna się dopiero na poziomie 

funkcjonalnej komórki. Najbardziej prymitywna komórka może wymagać 

przynajmniej kilkuset różnych specyficznych makromolekuł biolo

gicznych. W jaki sposób takie już dosyć złożone struktury mogły się 

połączyć, pozostaje dla mnie tajemnicą. Możliwość istnienia Stwórcy, 

Boga, stanowi dla mnie satysfakcjonujące rozwiązanie tego problemu". 

Werner Arber, laureat Nagrody Nobla z medycyny 1978 

„Astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata 

stworzonego z niczego zachowującego bardzo delikatną równowagę niezbędną 

do spełnienia dokładnie takich warunków, które są wymagane dla istnienia życia 

oraz mającego przewodni - można powiedzieć - ponadnaturalny plan. (...) 

Stworzenie wszechświata jest poparte przez wszystkie dające się zaobser

wować dane, których astronomia dostarczyła do chwili obecnej". 

Arno Penzias, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1978 

„Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia i wszechświata, należy 

zadać sobie pytanie dlaczego, a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi 

są religijne... Znajduję potrzebę Boga we wszechświecie i swoim własnym 

życiu... Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy Testament, który 

mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich kategoriach". 

Arthur Leonard Schawlow, laureat Nagrody Nobla z fizyki 1981 

„Bóg dał nam niesamowicie fascynujący świat, który możemy zamieszki

wać i badać". 

William Philips, 

laureat Nagrody Nobla z fizyki 1997 



IZ
R

A
E

L
IC

I 
N

IE
 P

R
Z

E
 S

Z
L

I 
P

R
Z

E
Z

 M
O

R
Z

E
 C

Z
E

R
W

O
N

E
 

Księga Wyjścia 
opisuje 

niezwykłe 
zjawisko, jak na 
skutek wichury, 
która trwała 11 

godzin, 
nastąpiło 

rozstąpienie się 
wód morskich 

i przejście 
Izraelitów suchą 

nogą na drugi 
brzeg. Wiele 

umysłów 
racjonalisty

cznych odrzuca 
możliwość 

takiego 
zdarzenia. 

A jednak przy
roda zna taki 

fenomen - nazy
wa się on 

mascheretto. 

Przypomina 
tsunami, choć 

jego źródło jest 
odmienne. 



najstarszych księgach biblijnych, 
opisujących exodus Izraelitów z Egiptu, 

nigdzie nie pojawia się stwierdzenie, że 
przeszli oni przez Morze Czerwone. Znajduje się 

tam natomiast wiadomość, że przeszli przez „morze 
sitowia". W języku hebrajskim nazwa ta brzmi yam 

suf. Określenie to pojawia się nie tylko w Księdze Wyj
ścia, lecz również w hebrajskich oryginałach Księgi 

Liczb (33,10) oraz Psalmów 78 i 106. 
Gdzie znajduje się ów akwen? Czy jest on równoznaczny 

z Morzem Czerwonym? W Księdze Wyjścia nie ma wyjaśnienia, gdzie 
znajduje się owo "morze sitowia". Z innych źródeł historycznych 
wiadomo jednak, że mianem tym przez niemal tysiąc lat określano 
długą i wąską zatokę u ujścia Nilu do Morza Śródziemnego, przez którą 
często za czasów Królestwa Judzkiego przebywali kupcy i dyplomaci 
z Jeruzalem do egipskiej stolicy - Tanis. 

Morze Czerwone jako miejsce exodusu pojawia się po raz pier
wszy dopiero w kontekście Księgi Judyty, która powstała około 200 lat 
przed Chrystusem, czyli blisko tysiąc lat po opuszczeniu kraju 
faraonów. Od pierwszych informacji na temat wyjścia z Egiptu w naj
starszych zwojach Tory do powstania Księgi Judyty minęło więc kilka
set lat. W tym czasie doszło do deportowania całego ludu izraelskiego 
do Babilonii. Kiedy po wielu pokoleniach Żydzi powrócili wreszcie 
z wygnania do Ziemi Świętej, zastali już inną rzeczywistość 
geograficzną. W czasie, gdy powstawała Księga Judyty, nie istniał już 
Tanis, zaś nową stolicą Egiptu była Aleksandria. Autor owej księgi, 
opisując czyny Mojżesza, użył określenia „morze trzcin" (a nie „morze 
sitowia"). Ówcześni Żydzi nie znali już realiów geograficznych z XIII 
wieku przed Chrystusem i uznali, że exodus ich przodków musiał odbyć 
się przez Morze Czerwone. Od tamtej pory najczęściej wskazywanym 
miejscem przeprawy Mojżesza była Zatoka Akaba, a zwłaszcza okolice 
El Gharandal, 90 km na południe od Suezu, położone obecnie na tery
torium Arabii Saudyjskiej, a wówczas porosłe trzciną. 

Od czasów Księgi Judyty różni tłumacze zaczęli w swoich 
przekładach albo pomijać określenie „morze sitowia", albo zmieniać 
jego nazwę na Morze Czerwone. Na zabieg ten zwrócił uwagę 



średniowieczny teolog żydowski Raszi, który napisał, że już pierwsze 
tłumaczenie Biblii z języka hebrajskiego na grecki (Septuaginta) zawie
rało takie właśnie przykłady. Stosowanie nazwy Morze Czerwone jest 
również nagminne w najczęściej używanym polskim przekładzie, czyli 
Biblii Tysiąclecia, także w miejscach, w których w oryginale występuje 
yam suf - „morze sitowia" lub samo tylko „morze". Podobne nazew
nictwo stało się również powszechne w licznych pracach biblistów 
i egzegetów. 

Umiejscowienie exodusu Izraelitów nad Morzem Czerwonym 
wywołało pewne trudności faktograficzne. W Księdze Rodzaju jest 
opis, że Izraelici, opuszczając Egipt, wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz 
w Etam - poruszali się więc w kierunku Morza Czerwonego. Podczas 
postoju Mojżesz otrzymał jednak od Jahwe polecenie: „Rozkaż Izraeli
tom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy 

„Przejście przez Morze Czerwone" - Gaspare Diziani de Belluno 



Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon" (Wj 14,2). Żydzi, słuchając 
Jahwe, musieli więc zawrócić i oddalając się od Morza Czerwonego, 
udać się w kierunku Morza Śródziemnego! 

Dalej historia się nieco komplikuje, gdyż wymienione 
miejscowości: Pi-Hachirot, Migdol i Baal-Sefon dziś nie istnieją i 
nie ma ich na żadnych mapach. Francuski badacz Lucien Bodin, 
który przez wiele lat zajmował się fenomenem „morza sitowia", 
umiejscowił owe nazwy w delcie Nilu. Zgodnie z jego badaniami, 
Baal-Sefon to port nad Morzem Śródziemnym, nazwany tak na cześć 
bóstwa, które było patronem floty egipskiej; Migdol to warowna 
twierdza wojsk faraona oddalona kilka kilometrów od morskiego 
wybrzeża; zaś Pi-Hachirot, czyli Dom Kanałów, to wyspa leżąca 
między Morzem Śródziemnym a „morzem sitowia". W ujściu Nilu 
znajduje się bowiem bagnista zatoka, mocno porośnięta sitowiem. 
Odległość z jednego krańca tej laguny do drugiego wynosi 61 km. To 
jest właśnie owo "morze sitowia". Opis w Księdze Wyjścia sugeruje 
zresztą obecność dwóch mórz. Podobnie jak następujący fragment z Księ
gi Zachariasza (cyt. za Biblią Tysiąclecia): „Przez Morze Egipskie 
będą przechodzić, zawładną morską tonią, a głębia Rzeki wyschnie" 
(10,11). W hebrajskim oryginale występuje określenie "morze 
ciasne". Zachariasz mówi też wyraźnie o "głębi Rzeki" - a „morze 
sitowia" było częścią Nilu. 

Miejsce, w którym ustawili się Izraelici przed przeprawą, 
stanowiło ślepy zaułek - był to cypel, który tworzył jakby trójkąt, z jed
nej strony oblany Morzem Śródziemnym, a z drugiej „morzem sitowia". 
Z trzeciej strony, za swoimi plecami, mieli zaś egipską twierdzę w Mig
dol. To właśnie stamtąd faraon Meneftah postanowił dokonać uderzenia 
na Izraelitów. Być może sprowokowało go do tego zachowanie samego 
Mojżesza i jego ludu, którzy zapędzili się w ślepy kąt. 

Wówczas, jak opisuje Księga Wyjścia, zaczął wiać gwałtowny 
wiatr wschodni. Marynarze, którzy pływają często Kanałem Sueskim, 
znają zjawisko owego porywistego wichru ze wschodu, który niesie 
z pustyni piasek a nawet kamienie i uderza nimi w burty statków. Bib
lia opisuje jednak inne niezwykłe zjawisko, mianowicie na skutek 
wichury, która trwała 11 godzin, nastąpiło rozstąpienie się wód mors
kich i przejście Izraelitów suchą nogą na drugi brzeg. 



Wiele umysłów racjonalistycznych odrzuca możliwość takiego 
zdarzenia. A jednak przyroda zna taki fenomen - nazywa się on 
mascheretto. Jest to naturalne zjawisko ogromnego uderzenia fali 
morskiej, poprzedzone uprzednim odpływem wód. Występuje zazwyczaj 
podczas przypływów w lejkowatych ujściach dużych rzek do wielkich 
mórz i oceanów. Olbrzymie masy morskie wdzierają się wówczas w głąb 
zatok. Gwałtowność owych turbulencji wodnych może być spotęgowana 
przez porywisty wiatr, ukształtowanie zatoki (im jest ona węższa, a dno 
płytsze, tym fala uderzeniowa jest większa), a także od ruchów morskich 
związanych z przypływami. W niektórych miejscach na kuli ziemskiej 
mascheretto można obserwować nawet dwa razy dziennie, gdy trzy 
ciała niebieskie - Słońce, Ziemia i Księżyc - układają się w pozycji 
zwanej dypodią (syzygią). Podczas pełni lub nowiu księżyca najsil
niejsze przypływy mają miejsce półtora dnia po owej syzygii. 

Fenomen mascheretto zaobserwowano m.in. w delcie Ama
zonki w Brazylii, Brahmaputry w Indiach, Quiantangu w Chinach czy 
Garonny i Sekwany we Francji. W 326 roku przed Chrystusem tego 
typu zjawisko zdziesiątkowało wojska Aleksandra Wielkiego podczas 
przeprawy przez Indus, co opisał w swym dziele Kwintus Kurcjusz 
Rufus. To właśnie mascheretto było sprawcą kataklizmu, który nastąpił 
4 września 1843 roku u ujścia Sekwany i spowodował śmierć wielu 
ludzi, w tym Leopoldine Hugo - córki znanego pisarza Victora Hugo. 
Powstała wówczas fala miała ponad siedem metrów wysokości. Podob
ne zjawisko powtórzyło się w tym samym miejscu 21 września 1887 
roku i przyniosło śmierć wielu marynarzom. W 1940 roku pod Duclair 
w delcie Sekwany, na skutek tego samego zjawiska, wody morza 
zatopiły oddział żołnierzy hitlerowskich. 

Wspomniany już Lucien Bodin między 1930 a 1950 rokiem 
mieszkał w Normandii i dogłębnie poznał fenomen mascheretto, który 
w owych czasach występował tam wielokrotnie. Zjawisko to ustało 
w 1960 roku, kiedy nastąpiła zupełna przebudowa ujścia Sekwany, 
która uniemożliwiła tego rodzaju ruchy wód - pogłębiono wtedy koryto 
rzeki na odcinku 10 kilometrów, od Rouen do Atlantyku, i wybudowano 
wielką zaporę wodną. 

Według Bodina, ukształtowanie delty Nilu - długie i wąskie 
ujście oraz płytkie dno - sprzyjało pojawieniu się mascheretto, gdyż 



przypominało ujście Sekwany. Siła gwałtownego wiatru wschodniego 
w połączeniu ze szczególnie mocnym odpływem spowodowały 
rozstąpienie się wód w dwie strony - z jednej słodkie wody Nilu zaczęły 
cofać się w kierunku źródeł, z drugiej słone wody Morza Śródziemnego 
odpływały w głąb akwenu i spiętrzały się. Tym bardziej że kierunek 
wichru pokrywał się dokładnie z linią tego wododziału. Jednocześnie 
wiejący nieprzerwanie wschodni ciepły wiatr znad pustyni wysuszał 
odsłonięte dno w „morzu sitowia". Głębokość w tym miejscu nie była 
zbyt wielka i wynosiła do półtora metra. Takie odsłonięcie dna obser
wowano wielokrotnie w delcie Garonny czy Sekwany. Bodin porównu
je to zjawisko do efektu, jaki można uzyskać w płytkim talerzu 
wypełnionym wodą, gdy skierujemy nań mocny strumień powietrza z 
suszarki do włosów - wówczas woda może się rozstąpić na boki 
i spiętrzyć, a dno pozostaje suche. 

Wiatr wysuszył jednak tylko powierzchnię dna, tworząc zeń 
prowizoryczny most, który niby sucha błona przykrywa warstwy mułu. 
Izraelici przechodzą bez zamoczenia stóp po wysuszonej ziemi. Wiejący 
im w plecy wschodni wiatr jest tak silny, że niemal niesie ich w powietrzu 
i przyspiesza marsz - nieprzypadkowo Biblia mówi, że są jakby niesieni 
na skrzydłach orła. Wojska faraona nie mają już tak łatwej przeprawy. 
Ciężkozbrojne rydwany, zaprzężone w osiem koni, ważą tak wiele, że 
pęka pod nimi zasuszona skorupa dna - zaczynają grzęznąć w błocie. 

Na podstawie tego, jak przebiegało mascheretto w delcie Sek
wany, Lucien Bodin zrekonstruował koniec armii faraona, który nastąpił 
w trzech odsłonach. Pierwszy miał miejsce, gdy rydwany zaczęły 
grzęznąć w mule. Manewrowanie zaprzęgami w takich warunkach 
stawało się niemożliwe. Powrót na brzeg zresztą też, gdyż uniemożli
wiał to przeciwny wiatr. Klonie wpadły w panikę, a rydwany pogrążały 
się coraz bardziej. Drugi etap nastąpił, gdy ustał wiatr i zaczęły 
powracać wody Nilu, które powoli zaczęły wypełniać lagunę na 
wysokość około metra. Finał nastąpił 20 minut po ustaniu wiatru, 
a poprzedzał go grzmot rozchodzący się po horyzont - to dźwięk 
wyprzedzał falę. To charakterystyczne dla mascheretto: kiedy ustaje 
odpływ i przestaje wiać wiatr, kiedy niewidzialna zapora nagle przesta
je powstrzymywać spiętrzone wody, nic nie jest w stanie ich powstrzy
mać. Fale pędzą z prędkością 50 kilometrów na godzinę, osiągają 



wysokość do 12 metrów i uderzają z siłą 12 ton na metr kwadratowy. 
Zjawisko to wizualnie bardzo przypomina tsunami - choć inne są przy
czyny (w przypadku tsunami źródłem są ruchy tektoniczne), to efekt 
jest podobny. 

Naturalne uwarunkowania sprawiają, że fenomen mascheretto 

nie mógłby się pojawić w Morzu Czerwonym. Dno Zatoki Akaba nie 
jest płaskie, lecz pełne głębokich szczelin i rozpadlin - przypomina 
raczej odwrócone pasmo górskie. Zjawisko to miało natomiast wszelkie 
korzystne warunki do tego, by zaistnieć w delcie Nilu. Dziś, na skutek 
działalności człowieka, zwłaszcza prac hydrologicznych, które 
nastąpiły po wybudowaniu Kanału Sueskiego, ujście Nilu zmieniło swą 
formę i „morze sitowia" przestało istnieć w kształcie, w jakim można je 
oglądać na starych mapach. 

Jeśli uznamy, że wyniki badań Luciena Bodina są wiarygodne, 
czy oznacza to, że Izraelici wychodząc z Egiptu, nie doświadczyli cudu? 
To zależy, jak rozumiemy cud. Jeżeli uznajemy, że Bóg jest Stwórcą 
całej przyrody, to może On przecież działać, nie tylko zawieszając 
prawa natury, lecz także je wykorzystując. Po co wyważać drzwi, skoro 
można otworzyć je kluczem? 

AGATA OSTROWSKA-LACOMBE, 

DIDIER LACOMBE 

Przy p i san iu n i n i e j s z e g o tekstu k o r z y s t a l i ś m y z m a t e r i a ł ó w z a w a r t y c h 

w książce Luciena Bodina Israel en Egypte. 
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Oni przecież walczą o życie, o sens swojej 
tożsamości. Skoro odrzucili walkę z homoseksu
alizmem w sobie, skoro uznali homoseksualizm 

za integralny składnik własnej osobowości, 
własnego ..ja", to muszą przecież zbudować 

świat, także świat kultury, w którym ich 
odstępstwo od normy nie będzie ułomnością czy 

grzechem. I - t o oczywiste - muszą na nowo 
napisać Romea i Julię, muszą na nowo napisać 

Hamleta, muszą na nowo napisać Ewangelię. 



ak szybko zestarzały się dowcipy z cza
sów komuny! Czasem opowiadam któryś 

z nich moim uczniom i łapię się na tym, że 
śmieją się z tego śmiechem prymusów, 

nieszczerym, bardziej erudycyjnym niż 
pełnym, radosnym. 

Grzecznościowy szmerek pełen samo
zadowolenia z faktu, że rozpoznają kontekst, że są 

w stanie współodczuwać z nami, tymi dziwnymi 
dinozaurami, którzy pamiętają dawne czasy. Źle, źle się 

czuję, gdy zapędzę się w takie żarciki weterana, zbowidowca, 
leśnego dziadka. Ale to jest silniejsze ode mnie. Trudno. 

Znany dowcip z cyklu „Pytania do Radia Erewan": - Czy to 
prawda, że Czajkowski był pederastą? Odpowiedź: - Prawda, ale nie 
za to go cenimy. 

Żarcik ten brzmi w uszach przy lekturze wywiadu-rzeki, jaki 
przeprowadził z Krzysztofem Warlikowskim Piotr Gruszczyński. 

Przywoływać ten dowcip? Śmiać się? Ale jak, skoro - zdaniem 
tych dwóch autorów - książki Szekspira mamy cenić właśnie za to, że 
pederastą był! 

Szekspir i uzurpator nazywa się tom rozmów, który czło
wiekowi starszej daty pozwala na przeżycie prawdziwego wstrząsu 
i pomieszanych uczuć. 

Najsamprzód więc udzielają się czytelnikowi przedziwne uczu
cia inkwizytora, który przesłuchuje podejrzanego o jakieś straszne 
herezje i nagle ów przesłuchiwany, buńczuczny i pyszny, zaczyna 
w uniesieniu coraz to wyraziściej artykułować przekonania stojące 
w jawnej sprzeczności z ortodoksją, ba! stojące w coraz ostrzejszym 
konflikcie ze zdrowym rozsądkiem. Ale: dobrze, dobrze - praca organów 
śledczych najwyraźniej nie poszła na marne. Inkwizytor, prokurator, 
oskarżyciel ma tę satysfakcję, że przynajmniej instytucje jemu podległe 
nie pracowały na marne, że złapano ptaszka, którego wina, którego błąd 
nie są wyimaginowane, nie płyną jedynie z nadgorliwości detektywów, 
z niefortunnych donosów pisanych przez zazdrosnych sąsiadów, przez 
niedokształconych szpiegów. To, co zdawało się przesadą, egzageracją, 



a nawet potwarzą czy insynuacją, nagle znajduje pełne potwierdzenie 
w zeznaniach więźnia! 

Warlikowski i jego rozmówca tak podkładają się, tak bluźnią, że 
obrzydzenie w czytelniku miesza się z tą dziwną satysfakcją, której 
patronem byłby nie nie, nie Piłat, bo ten jednak z niechęcią wydawał 
wyrok, sam był pełen wahań, dziwnych niepokojów i przecież jego roz
darcie to nie tylko twór Bułhakowa z Mistrza i Małgorzaty, ale przecież 
u Mateusza mamy dość sygnałów na ten temat... może jest to raczej... 
cóż, byłby to ktoś niczym śledczy, niczym detektyw, który wreszcie 
przygważdża ściganego zbrodniarza, byłby więc to i Torąuemada, i Por
firy Pietrowicz... 

Cóż bowiem Warlikowski mówi entuzjastycznie nastawionemu 
do niego Gruszczyńskiemu, zaangażowanemu propagatorowi dewiacji 
w sztuce i jednocześnie wieloletniemu nadwornemu krytykowi teatral
nemu „Tygodnika Powszechnego" (noszącemu nie wiedzieć czemu po 
dziś dzień podtytuł pismo katolickie)? Że właśnie: Szekspir jest 
współczesny, jak najbardziej współczesny, dlatego, że był pederastą. Że 
cała moc genialnego dramaturga płynie stąd, że jako człowiek wyklu
czony był w stanie wypowiedzieć między wierszami uczucia odtrą
conych: pederastów, Murzynów, Żydów... I teraz zadaniem teatru, teatru 
Warlikowskiego, jest te uczucia spomiędzy wierszy wydobyć. Wydobyć 
i wykrzyczeć w twarz zacofanej Polsce, Polsce antysemickiej, za
ściankowej, żałosnej. 

No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim pragnienie ładu, spra
wiedliwości, gdzie niesamowite wyprawy do wnętrz różnych ludzi -
zbrodniarzy owładniętych żądzą władzy, melancholików niezdolnych 
do czynu, strąconych z tronu królów, zdradzonych przez własne dzieci 
ojców? Gdzie honor, gdzie męstwo, gdzie pierwsza miłość młodzieńca 
do niewiasty? 

Nie ma, to tylko były pozór i naiwność. Także uśmiech Szekspi
ra to blaga i kamuflaż. Okazuje się, że wszystkie komedie Szek
spirowskie to opowieści o potwornym zniewoleniu ludzi o odmiennej 
orientacji, ludzi nadwrażliwych, ludzi nieprzystosowanych. Ponieważ 
rozmówca Warlikowskiego ma do niego stosunek wyznawczy, obaj 
grzęzną w kompletnym absurdzie, "usmutniając" wesołe utwory 

Romeo and 



Szekspira, nie chcąc zauważyć, że generalnie u podłoża większości 
komedii i śmiechu jest zakamuflowane okrucieństwo. Och, słynne, 
spłycone przez Umberto Eco, pytanie, czy Chrystus się śmiał... Prze
cież, gdyby w duchu duetu Warlikowski-Gruszczyński streścić więk
szość światowych komedii, okazałoby się, że opowiadają o odpychają
cym, okrutnym świecie zaludnionym przez potwory i nieszczęśników. 

Ale Warlikowski może swoje absurdy rozwijać, bo jego 
rozmówca niczym maskotka-piesek z tylnej półki peerelowskich samo
chodów tylko kiwa i kiwa głową. Na przestrzeni ponad 200 stron nie 
dochodzi między nimi do żadnej poważniejszej polemiki! 

Gdy więc Warlikowski streszcza gwieździe krytyki z „Tygodni
ka Powszechnego" komedie Szekspira, owszem, zabarwione goryczą 
i skłaniające czasem do poważniejszej refleksji, ale przecież na tym 
polega ich wielkość!, gdy przekracza granice absurdu, informując nas, 
że nieledwie zbrodnią wobec tekstu jest śmiech w czasie inscenizacji, że 
te komedie to sekretny komunikat o kochających inaczej, to nikt nie 
sprowadza go na ziemię, nikt nie mówi, że owszem, można tak insceni
zować, wystawiać wielkiego Willa, ale będą to już spektakle według czy 
też na kanwie mistrza... 

Gdy więc Warlikowski wypowiada się na temat komedii Szek
spira, to znać nie ma on za grosz poczucia humoru, bo humor, drodzy 
dwaj panowie rozmówcowie, polega właśnie na tym, że ma w sobie 
większą lub mniejszą dawkę okrucieństwa, że dla osoby bez tego 
szczególnego słuchu każda komedia może zdać się horrorem. 

By poczuć w głowie i w sercu ten radosny szmerek satysfakcji 
inkwizytora, nie trzeba daleko brnąć w książkę. Panowie wykładają 
karty na stół już na szesnastej stronie! I to nie gdzieś między wierszami, 



tylko expressis verbis, wybijając wielką czcionką konstatację War
likowskiego: „Małżeństwo to potworna instytucja społeczna". 

Est! Est! Est! Radość każdego śledczego. Podejrzany przyznał 
się, pokazał, co sądzi o ładzie społecznym, co chce nam wmówić, jaki 
jest jego światopogląd, jaka antropologia. 

Bo to zdanie na tle tego, czym jest rozmowa o Szekspirze, wcale 
nie jest jakimś ekscesem, czy wypadkiem przy pracy. Reżyser i jego 
wyznawczo nastawiony krytyk pokazują, czym ma być modyfikacja 
świadomości, czym ma być nowoczesny teatr. W służbie jakiej to idei 
funkcjonuje. 

I okazuje się niezawodnie, że niedawne okrzyki moherów to 
żadne tam insynuacje. Że ludzie, którzy chcieli cofnąć dotacje dla 
Teatru Rozmaitości jako rozsadnika zgnilizny moralnej, wcale - z ich 
punktu widzenia - nie przesadzali, wcale nie dopisywali „młodszym 
zdolniejszym" jakichś tez, które nie istniały w ich sztuce. Owszem, 
posługiwali się może czasem niegdysiejszym językiem, ale mieli rację: 
Warlikowski i jego koledzy z całą świadomością - chciałoby się 
powiedzieć - z premedytacją prowadzili pewien Kulturkampf wpisany 
w logikę niszczenia tradycyjnych wartości. 

Z satysfakcją opowiada o tym reżyser: „Thomas Schweiberer, 
Niemiec, nagle, grając w Oczyszczonych, odnalazł swoją życiową 
misję, żeby wyrazić sprawę homoseksualnej miłości, przebić się z tym 
do polskiego społeczeństwa, które powoli poznawał. To był 
uświadomiony, walczący homoseksualista niemiecki, który się spo
tykał z polskim społeczeństwem i wyczuwał, czego mu potrzeba. 
Wszedł w dialog". 

Bingo! 
I gdy człowiek odwraca się, by z satysfakcją pokazać zgroma

dzonym słuchaczom, że oskarżenie oparte jest na mocnych podstawach, 
że rzeczywiście, połajanki z „Naszego Dziennika" miały sens, to nagle 
okazuje się, że większość wśród publiczności zyskali już zwolennicy 
nowoczesności. Zamiast oklasków - złowrogie milczenie. 

Sytuacja jak z kryminału czy westernu. Ja mam na muszce jed
nego zbrodniarza, wypowiadam pod jego adresem złowróżbne teksty 
o triumfującej sprawiedliwości, ściskając w ręku niezawodnego colta, 



a oto orientuję się, że dzika banda jakaś otoczyła mnie. Więc śmiech 
zamiera na ustach. 

(Te odwołania do westernów... Pamiętam, jak kilka lat temu 
byłem z moimi uczniami na wycieczce szkolnej i gdzieś w barze, 
w którym się zatrzymaliśmy, z radia popłynęła wiązanka przebojów 
z westernów, ot, w tandetnej transkrypcji na swingującą niby orkiestrę 
o enerdowskim brzmieniu... i cóż? Przecież nagle złapałem się na tym, 
że moi wychowankowie kompletnie nie rozumieją tej tradycji, ba! nawet 
nie rozpoznają muzycznych tematów... że w ich westernach, w ich kul
towych filmach zwycięzcą i bohaterem nie jest mocny uczciwy 
mężczyzna, tylko drobny cwaniaczek, jakiś piękniś, słabiaczek o wiot
kich ramionkach, który dzięki fortelom przeróżnym zdobywa nienależną 
mu kobietę i odjeżdża z miasta, wcale nie zaprowadzając w nim ładu... 

Ha, ha, naiwność mojego smutku! To wszystko działo się przed 
Brokeback MountaM Przed dewastacją mitu dokonaną przez kosmo
politycznego Anga Lee, który bez skrupułów zbrukał wspaniały etos 
męskiej przyjaźni! 

Jakby zamiarem współczesnej kultury było niszczenie wszys
tkiego, co najdroższe! Kody Leonarda da Vinci, Brokebacki - to wszys
tko ma zapaskudzić naszą wyobraźnię, zaatakować system skojarzeń, 
wbić się w nasze najświętsze miejsca! Solidarność międzyludzka? 
Przeżycie braterstwa? Szkolna przyjaźń? Okadźmy to homoseksualnym 
podtekstem, niszczmy rodzinę, atakujmy natrętnymi obrazami, insynu
acjami... 

Że nie jest to nowe? Zgoda, już C S . Lewis w Czterech miłoś

ciach musiał walczyć z poglądem, że każda przyjaźń męska ma homo-
erotyczny podtekst! Ludzie, którzy nigdy nie zaznali przyjaźni, gotowi 
są na wiele, by zarazić nas swoją rozpaczą). 

Odwracam się więc i zamiast aprobaty, zamiast przyklaśnięcia 
mojej oskarżycielskiej mowie, widzę zwolenników Warlikowskiego, 
widzę samych Europejczyków. Ludzi gotowych potakiwać dyrdymałom 
sadzonym przez obu panów. 

I przekonuję się, że oto jest już po wszystkim, że nie mogę 
odwoływać się do głosu większości, gdyż uniwersytety, teatromani, 



krytycy, marszandzi - wszyscy głosują za „sztuką krytyczną", wszyscy 
sekundują ulepszaczom świata i dewastatorom ładu moralnego... 

Że tam jest energia, że tam jest życie, że tam jest sens. 
Oczywiście, jak większość ideologicznych dewiacji i ta jest 

kwestią swoistej parodii ewangelii. Tak jak niegdyś troska lewicowych 
aktywistów skupiała się na robotniku, proletariacie, tak teraz jego 
miejsce zajęli „wykluczeni". Różni, ale najlepiej niech będą to rzeko
mo uciskane mniejszości. Gmaszek neomarksizmu odbudowuje się 
bardzo szybko... Widać, jak w swoje szpony łatwo porwał Sierakow
ski z „Krytyki Politycznej" zarówno Klatę, jak i Sasnala. Bo nadał 
wyższy sens artystycznym wypowiedziom tych panów. A że ma najsil
niejszy magnes... Fakt, to trzeba oddać lewicy: udało się im stworzyć 
kolejną utopię walki. Walki o wydziedziczonych. Zabawnie widać to 
u poruszającego się trochę po omacku Żiżka. Model, żeby kwiczeć i 
walczyć o czyjeś interesy, upominać się u kogoś o czyjąś krzywdę, brać 
kogoś w obronę, czekał. Robotnika nie stało, hasła rewolucji proletaria
ckiej zwietrzały. Chodziło więc o to, by wypełnić wakat. By znaleźć 
ofiarę, której można byłoby bronić, w imieniu której można by 
zaatakować świat. 

Ma być to Żyd, pederasta, a może uciemiężona kobieta? 
Nie ma to specjalnego znaczenia dla ideologów. Bo chodzi 

o znalezienie paliwa. By zaatakować ład, oskarżać (zawsze innych, 
rzecz jasna), by bawić się w adwokata uciskanej mniejszości. 

Niestety, paliwo mają doskonałe. Więc... 

(Oczywiście, dla historyka literatury dominacja homoseksual
nego trendu może być niezwykle inspirująca dla badań porównaw
czych. Czyż nie inaczej działo się w latach czterdziestych i pięćdziesią
tych, kiedy to zwyciężał marksizm? Kiedy to wydawało się, że władza 
Związku Sowieckiego i triumf wszechświatowej rewolucji są nie
uniknione, a ci, którzy stawiają opór, znajdą się na śmietniku historii? 

Jakież głupoty wypisywano o Szekspirze i klasykach, chcąc 
pogodzić ich przekaz z wizją walki klas. Naprawdę Warlikowski 
z Gruszczyńskim, widzący homoseksualizm na każdej stronie szek
spirowskiego dramatu, to godni partnerzy dla marksistów z Instytutu 
Badań Literackich PAN i Akademii Nauk ZSSR. 



A poza tym ta atmosfera powszechnego zastraszenia salonu! 
Przejrzyjmy sobie recenzje teatralne dotyczące ekspansji Teatru Roz
maitości, zobaczmy, jak wielu krytyków zwyczajnie bało się wyjść poza 
polityczną poprawność, czując, że zwycięstwo tolerancji i pederastii jest 
nieuniknione! Zgoda, zgłaszali pewne zastrzeżenia, ale aby frontalnie 
zaatakować homoseksualne manipulacje?! Niszczyć sobie nazwisko 
etykietką homofoba, gdy gremia przyznające dotacje, gdy redakcje są 
już opanowane przez postępowców i nie wygląda na to, by trend się 
odwrócił...). 

Powinniśmy zrozumieć pederastów. Nie tylko deklamując 
wobec nich katechizmowe formułki o „szacunku, współczuciu i delikat
ności". Powinniśmy postawić się na ich miejscu. 

Oni przecież walczą o życie, o sens swojej tożsamości. Skoro 
odrzucili walkę z homoseksualizmem w sobie, skoro uznali homoseksu
alizm za integralny składnik własnej osobowości, własnego ,ja", to 
muszą przecież zbudować świat, także świat kultury, w którym ich 
odstępstwo od normy nie będzie ułomnością czy grzechem. I - t o oczy
wiste - muszą na nowo napisać Romea i Julię, muszą na nowo napisać 
Hamleta, muszą na nowo napisać Ewangelię. 

Atuty mają - jak wszyscy wypływający na nowe terytoria - fan
tastyczne. 

Po pierwsze, miłość homoerotyczna jako uczucie społecznie 
potępiane, podejrzane, nielegalne, w kapitalny sposób obrazuje to, czym 
jest namiętność, zakochanie się, czy też „eros" w ogóle. Oszołomienie, 
niemożność pogodzenia erotycznej fascynacji z dotychczasowym ładem, 
niezwykła energia, jaka przychodzi wraz z drugą osobą, nielegalność 
takiego pociągu, który skłania nas do kłamstw, do płaczu i śmiechu, do 
zazdrości i podstępów, który kwestionuje wszystkie dotychczasowe 
zobowiązania: przyjaźnie, synowskie posłuszeństwo, społeczne więzi... 
Przecież to wszystko niesie z sobą zarówno hetero-, jak i homoerotyczne 
zauroczenie. A ponieważ tu owoc jest zakazany podwójnie, jesteśmy 
w stanie wyrazistą opowieść o zakazanej miłości odnieść do własnych 
doświadczeń. Bo każda prawdziwa miłość jest zakazana! Każda burzy 



ład i stawia siebie na najwyższym ołtarzu! Każda poniża człowieka 
i sprowadza go do błagającego o wzajemność żebraka. To mówią nam 
homoseksualne sztuki, to mówią nam homoseksualiści i mają rację! 
Każda prawdziwa namiętność jest zakazana. Każda jest przekroczeniem! 
Każdy zakochany zrywa z tradycyjną moralnością! 

Dlatego miłość homoseksualna może stać się wielką metaforą 
stanu zakochania w ogóle, uczuciem, w którym odnajdą się wszyscy 
zauroczeni, namiętni, trafieni strzałą Amora. 

Po wtóre, temat homoerotyczny jest zarazem świeży, jak i naz
naczony nimbem męczeństwa, w związku z czym publiczność jest 
gotowa w imię egzotyki lub delikatności zgodzić się na wiele banałów, 
przymknąć oczy na sporo uproszczeń, zawiesić swój sąd moralny. 
Otoczka swoistej świętości, jaka towarzyszy tematowi homoseksualne
mu, nie pozwala krytykom na zakwestionowanie wątpliwej moralności 
Brokeback Mountain. Przecież gdyby rzecz dotyczyła normalnej zdrady 
małżeńskiej, mielibyśmy do czynienia z dość banalną i niesmaczną his
torią niewierności: ot, niedojrzały emocjonalnie, dość prymitywny gość 
rzuca żonę z dziećmi, by na łonie przyrody oddać się lubieżnym prak
tykom. Ale ponieważ nasz kowboj ulega pokusie homoerotycznej i chce 
umieszczać swój członek w odbycie kolegi, od razu staje się nie tyle 
grzesznikiem nieradzącym sobie z własną słabością, co męczennikiem 
Sprawy przez wielkie „S". I Ang Lee może serwować piękne krajobrazy 
i lubować się powłóczystymi spojrzeniami. 

Dzięki homoseksualizmowi można wypowiadać najbardziej 
nawet banalne i niedorzeczne pochwały namiętności i pożądania, ale 
i odświeżać zbanalizowane już tradycyjne schematy miłosne... 

Po trzecie wreszcie, walczący homoseksualiści, korzystając 
z przywileju bycia mniejszością, uchylają się od odpowiedzialności za 
społeczny ład i za całościowy projekt cywilizacyjny. Żądają praw dla 
siebie, dla własnej samorealizacji, nie bacząc na krzywdy, jakie niesie 
ich postawa, nie bacząc na skutki, niekonsekwencje i sprzeczności. Cóż 
to ich obchodzi! Oni domagają się wygody dla siebie. I tak Krzysztof 
Warlikowski może uznawać małżeństwo za rzecz najgorszą z możli
wych, zaś inne lobby może właśnie żądać legalizacji związków. gr

af
ik

a:
 H

A
L

IN
A 

K
U

Ź
N

IC
K

A 





Strategia przemawiania w imieniu mniejszości, swobodnej 
ekspresji zwalnia z obowiązku dbania o sens i koherencję przekazu. 

Cóż więc mamy zrobić my, którzy szczęśliwie zostaliśmy 
obdarowani heteroseksualnym wektorem zauroczeń? Którzy jesteśmy 
w stanie okiełznać naszą namiętność, opakować w gorset kultury i - jeśli 
Bóg pozwala - udokumentować prokreacją sensowność wyboru? 

Cóż ma zrobić belfer stojący naprzeciw klasy, która akurat 
przeżywa groteskowy okres dojrzewania? 

Cóż ma uczynić polonista stojący naprzeciw uczniów, którzy 
odkrywają w sobie potężne pokłady pożądania, którzy przeżywają 
nieokiełznane uderzenia hormonów, którzy nie są w stanie zapanować 
nad namiętnością, nad onanizmem, nad pokusami własnego ciała? 

Przecież uczniowie moi, udręczeni ponad miarę własnymi pokusa
mi, w gejowskim przekazie odnajdują troskliwego towarzysza. Widziałem 
ich twarze, gdy wychodziliśmy z Rozmaitości! Widziałem i czułem bezsil
ność starego śmiesznego belfra. Byli oczarowani. Wolność dla erotycznej 
ekspresji, jaką ujrzeli, to coś, czego im brakowało, to alibi dla ich upadków 
i rozterek! Wyśmianie ciotek dewotek, pruderyjnych sąsiadów, wzięcie 
w nawias dekalogu? W to graj młodym, w których buzują hormony, w to 
graj młodym, którzy nie są w stanie zapanować nad sobą. 

Właśnie: nie należy zapominać, że przecież cała kultura gejow
ska to jeden z elementów wielkiej rewolucji obyczajowej ruchu „dzieci 
kwiatów", gdy miłość hetero- i homo- postawiono na piedestale i od
dano jej hołd. 

(Związek między rewolucją obyczajową a promocją homosek
sualizmu doskonale pokazuje sympatyzujący z permisywizmem Brian 
McNair w Kulturze obnażania. Można w niej odnaleźć opis zmiennych 
strategii, estetyk i nurtów ruchu pederastów: campu, glam rocka, ąueer, 

postmodernistycznego przekazu o migotliwości identyfikacji płciowej. 
Czytając tę książkę odtwarzającą poszczególne etapy rewolucji obycza
jowej na Zachodzie, łapałem się na tym, że oddzieleni żelazną kurtyną 
nie tylko nie przechodziliśmy krok po kroku drogi ku społecznemu 
znieprawieniu, ale też nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak sprytnie 



homoseksualne lobby przykleiło się do rewolty lat sześćdziesiątych, jak 
umiejętnie zmieniało strategie obecności w kulturze masowej, jak 
zręcznie kwestionowało konserwatywny ład. Wydaje się, że my, którzy 
owoce obyczajowej przemiany dostaliśmy niejako w pakiecie, powin
niśmy przyjrzeć się uważniej jego zawartości i historii...). 

Cóż więc czynić ma belfer? Zachwalać małżeństwo, posiłkując 
się Nocami i dniami? Wolne żarty. Przecież większość powieści europej
skich, które biją na głowę naszą szlachetną epopeję, wyrosła na fascy
nacji pożądaniem właśnie, na pochwale namiętności. 

Czyż więc polonista stojący w maturalnej klasie, naprzeciw 
ukochanych krościatych stworów, ma wziąć świetne, ale i niebez
pieczne książki Denisa de Rougemont i wykazywać punkt po punkcie, 
utwór po utworze, od Tristana i Izoldy po Lolitę, że model namiętnej 
miłości w kulturze zachodnioeuropejskiej stoi w sprzeczności z wizją 
małżeńskiej miłości chrześcijańskiej? 

Cóż z takiego wywodu zrozumieją hybrydyczni dziecio-
-dorośli? 

A czy sam belfer, powołujący się na własne życiowe doświad
czenia, intuicje i wiarę, stojąc naprzeciw żądnych seksu wyrostków, nie 
będzie w swych wywodach groteskowy niczym nauczyciel ze skeczu 
Monty Pythona demonstrujący wraz ze swą mało efektowną małżonką, 
czym jest stosunek płciowy? 

Jak wyciągnąć powierzonych mi młodych ludzi z samego zamę
tu terminologicznego, który miłością zwie zarówno zwierzęce pożą
danie, jak i komunię dusz? 

Czy komukolwiek z nastolatków będzie się chciało studiować 
Cztery miłości Clive'a S. Lewisa, gdzie autor z angielską i anielską cier
pliwością stara się poczynić dystynkcje między pożądaniem, 
oczarowaniem a miłością? 

Przecież moi uczniowie stoją dopiero u progu dojrzałości, zaś 
niektóre rozróżnienia Brytyjczyka mogą stać się jasne dopiero dla ludzi 
z paroletnim stażem małżeńskim. Gdy wygasa namiętność, gdy zaczy
na się patrzeć w bok, gdy fascynować zaczynają smutne oczy sąsiadki 
czy beztroski śmiech kolegi z pracy... 



Owszem, można rzecz odpuścić sobie, zwalając ciężar edukacji 
na Kościół. Ale czy na kursach przedmałżeńskich oprócz szkolenia, jak 
nie zajść w ciążę, pozostając w zgodzie z przykazaniami, jest miejsce na 
delikatne rozróżnienia, na subtelne rozważania o uczuciach, które w nas 
buzują, które nami targają, które trzeba w porę rozpoznać i stłumić? 
W imię szczęścia - stłumić. 

Stoi to w tak rażącej sprzeczności z klimatem epoki, który każe 
każdemu się samorealizować, że - gdy jako belfer - zapraszany bywam 
na śluby moich wychowanków, gdy później natykam się czasem na nich 
spacerujących z dziećmi i pospiesznie znaczę krzyżyk na czołach 
niemowlaków, to jednocześnie przeżywam każdorazowo obezwładnia
jący lęk o ich przyszłość. Lęk i jakiś niewyraźny wyrzut sumienia. 

Wkraczają w życie małżeńskie nie najlepiej przygotowani przez 
kulturę, która abdykowała na rzecz kultu seksu i użycia, wkraczają 
nieprzygotowani przez Kościół, który nie może pozbierać się po rewol
cie '68 roku i starając się dostosować do świata i uniknąć śmieszności, 
tworzy jakieś pokraczne katechetyczne wytrychy... 

Reformatorzy z Teatru Rozmaitości... Cofnęli się raz. Gdy bohater 
brytyjskiej sztuki Zszywanie, rozbrykany miłośnik seksu, po bluzgach na 
Pana Boga oznajmiał swojej dziewczynie, że po raz pierwszy onanizował 
się czy też miał erekcję, oglądając fotki nagich więźniarek z Auschwitz. 
Samorządowcy Warszawy zaprotestowali i fragment tekstu wycięto, 
wyciszając sprawę. Ale gdy protesty dotyczyły wyborów repertuarowych, 
tych wszystkich bzdurnych i grafomańskich sztuk Sarah Kane albo nie
udolnych krajowych wylewów na tematy płciowe, to nikt się nie bał... Tak, 
tak, lobby żydowskie to jest faktycznie coś i Auschwitzu lepiej nie ruszać, 
ale katole? Tylko napędzą publikę i zrobią dobry wynik komercyjny. 

Temat żydowski. Ten też oczywiście wypływa w rozmowie 
Gruszczyńskiego z Warlikowskim, jakże miało być inaczej, skoro 
reżyser twierdzi, że Holocaust „to najważniejsza część polskiej historii". 

Tu już mamy do czynienia z jazdą bez trzymanki. Bełkotliwa 
próba interpretacji Kupca weneckiego jako utworu nieantysemickiego, 



opowieść o Burzy jako sztuce o Polsce w dobie sprawy Jedwabnego, 
wreszcie Dybuk z doklejonym grafomańskim opowiadaniem pani 
Hanny Krall - to tematy, przy lekturze których trudno nie podejrzewać 
rozmówców o cynizm. Bo aż takie zaślepienie urągałoby ich 
inteligencji. 

Stephen Greenblatt, którego monografia Szekspira ukazała się 
w Polsce prawie równocześnie z tomem rozmów Gruszczyńskiego 
z Warlikowskim, mógłby zafundować obu panom zimny prysznic. 

Owszem, amerykański badacz często popuszcza wodze fantazji, 
pełno więc w książce niezręczności typu: „prawie na pewno", „niemal z 
pewnością", pełno hipotez ciągniętych poza granice prawdopodobieństwa. 

Nie wiadomo, czy Szekspir tam był, więc załóżmy, że był 
i skoro zakładamy, że był, to na pewno spotkał, a skoro spotkał, to z całą 
pewnością wątek w dramacie zawdzięcza swe powstanie temu fak
towi... 

Zgoda, Greenblatt fantazjuje, buduje mnóstwo roboczych 
hipotez, ale jednocześnie lojalnie prezentuje obecny stan badań nad 
Szekspirem, klarownie ukazuje jego epokę, a przede wszystkim całą 
złożoność dzieł. Fantastyczna jest jego analiza Kupca weneckiego, gdy 
pokazuje, jak geniusz Szekspira w połączeniu z ludowymi wyobrażenia
mi Żyda stworzył pełnokrwistą postać Shylocka - przebiegłego, chci
wego lichwiarza, który jednak cierpi jak każdy z nas. 

Pomysł, by z Kupca weneckiego uczynić sztukę pozbawioną 
antysemickiego żądła oczywiście nie jest oryginalnie polski. Ostatnio 
wziął się za to Hollywood, z miernym skutkiem, ot, dopisano prolog ze 
scenami znieważania Shylocka przez Antonia, który miał pokazać okru
cieństwo Wenecjan wobec Żydów, zatrudniono Ala Pacino, by wcielił 
się w rolę lichwiarza, ale wszystko zaowocowało dziełem mętnym, 
takim zresztą, jakim jest dramat Szekspira. 

Dlaczego mętnym? Bo geniusz dramaturga był często nieokiełz
nany, dramaty, nawet te pisane na specjalne zamówienia, dryfowały 
w niebezpiecznych kierunkach, sztuki rozrastały się wbrew schematom, 
postaci drugoplanowe nagle wyrastały ponad jednowymiarowość, 
zyskując nieoczekiwaną głębię, ktoś w swej grandilokwencji wygłosił 
o jedno-dwa zdania za dużo... 



Jakże ożywczą lekturą jest książka Greenblatta po nasyconych 
ideologicznym zacietrzewieniem wypowiedziach Warlikowskiego! 

Jak ciekawie śledzić katolickie wątki w dramatach, jak fascynu
jące jest odtwarzanie rodzinnych perypetii dramaturga. 

Jak przyjemnie spojrzeć na tajemnice Sonetów Szekspira przez 
pryzmat bezinteresownej ciekawości, bez dyszenia żądzą, by i tam 
odnaleźć kolegę geja. 

(Ale przecież Warlikowski jest głuchy na wszystkie bardziej 
finezyjne analizy dotyczące płciowości u Szekspira. Przyznaje 
Gruszczyńskiemu, że czytał i ceni Rene Girarda, najwyraźniej jednak 
odrzucił nie tylko jego oryginalne tezy o erotyzacji rywala, czyli 
zjawisku, gdy zażarte współzawodnictwo przechodzi w coś w rodzaju 
miłości, homoerotycznego zauroczenia przeciwnikiem. 

Nie obeszły go także wyważone sądy francuskiego antropologa, 
który o tematyce identyfikacji płciowej pisze: „Szekspir prezentuje 
znakomity przykład tego, co wydaje się niemożliwe w naszych bar
barzyńskich czasach, przykład wszechstronnego i humorystycznego 
podejścia do pytań, obecnie tak obciążonych bagażem ideologicznym, 
że jakakolwiek wzmianka o nich powoduje, że czujemy, jakby 
przytłaczał nas ogromny ciężar". 

Pewnie: lepiej zrobić z szekspirowskich komedii ponure dra
maty o uciemiężonych mniejszościach, zamiast dać się uwieść talentowi 
genialnego Williama). 

Czytając rozważania Stephena Greenblatta można przez chwilę 
uwierzyć w świat, gdzie żart z Radia Erewan rozbrzmiewa krysta
licznym śmiechem, gdzie wartość w kulturze nie jest wyznaczana przez 
homoseksualne lobby i reformatorów społecznej świadomości, którym 
cień sugestii tyczącej zaburzeń w preferencjach seksualnych artysty 
wystarcza, by postępowymi reinterpretacjami zapaskudzić dowolne 
arcydzieło. 

„Prawda, ale cenimy go nie za to". 



Temat żydowski. 
W gruncie rzeczy sprawa jest tak żenująca, ale dobrze... 

Gruszczyński i Warlikowski używają tego tematu jako oczywistego 
łomu polemicznego. Skoro Holocaust „to najważniejsza część polskiej 
historii", projekt obezwładnienia polskiej tradycji jest oczywisty. Ped-
erastów, którym nie udało się w Polsce stworzyć własnej martyrologii 
(w Stanach był przynajmniej nalot na klub „Stonewall Inn", szarpanina 
z policją i zamieszki, u nas nawet obrona „Le Madame" mimo wysiłków 
mediów wyszła dość niemrawo), trzeba podczepić pod inne cierpienia, 
by wmówić zbiorowości winę. Taką oczywistą sprawą jest zmisty-
fikowana zbrodnia w Jedwabnem, która ma, jak rozumiem, uczynić 
z nas naród wstydzący się własnej historii i czekający na wychowawcze 
wskazówki modernizatorów. Skoro puszczeni sami sobie uciekamy się 
do mordowania współbraci, to przecież jest jasne, że przyda nam się 
przyspieszony kurs tolerancji. Przyjedzie z Niemiec kolega Thomas 
Schweiberer, skrzyknie się paru rozhisteryzowanych aktorów i za
bierzemy się za reformowanie Polaków. 

Ta dyspozycja do reagowania zgodnie z Duchem Czasu, 
a Duchem Czasu jest plwanie na przeszłość narodu, jest niesamowita! 
Zobaczymy na przykład, co przy okazji dyskusji na temat antypolskiego 
Strachu pisze w swoim blogu Jerzy Sosnowski: „Obawiam się, że 
ostatecznie więcej słusznoś
ci jest po stronie Grossa niż 
Machcewicza. W każdym 
razie, kiedy pytamy nie 
tylko o faktografię, ale też o, 
by tak powiedzieć, perspek
tywę moralno-wychowaw-
czą obydwu wypowiedzi". 

Czyż może być 
bardziej dobitny dowód 
umysłowej inercji?! Nie g
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pytajmy o faktografię: z tym u Grossa kiepsko, co przyznaje sam Sos
nowski, ale nie zraża się, bo jest przecież wspaniały Projekt, zwany 
„perspektywą moralno-wychowawczą...". I te zastrzeżenia: „obawiam 
się"... 

Ale Jerzy Sosnowski ma chyba w ogóle dość swobodne podej
ście do prawdy. W 1992 roku na łamach „Gazety Wyborczej" w ar
tykule Boni, brednie i dranie bronił swojego znajomego ze studiów 
Michała Boniego, atakując jednocześnie z salonową wściekłością 
Antoniego Macierewicza i zwolenników lustracji. Gdy po latach 
dewastacji publicznej sceny polskiej Michał Boni wyznał przed kame
rami swoją winę, Jerzy Sosnowski najpierw oświadczył, że nie ma 
wycinka ze swym artykułem sprzed lat (w Internecie można spokojnie 
sobie to przeczytać, opłacając SMS-em dostęp do Archiwum „GW"), 
a później stwierdził, że mu trochę przykro, ale w gruncie rzeczy: „Jeśli 
już się muszę mylić, wolę się pomylić, przeceniając ludzi, niż ich nie 
doceniając". Rozumiem, że Antoni Macierewicz, założyciel Komitetu 
Obrony Robotników, nie zasługuje na to, by go włączyć do kategorii 
„ludzi"). 

I tak oto, wmanewrowując zbiorowość w poczucie winy 
(mniejsza o fakty, liczy się „perspektywa moralno-wychowawcza"!), 
można teraz przystąpić do dyktowania własnych warunków. Tradycja 
okazała się źródłem przemocy i gwałtu, zbiorowość nie była w stanie 
stworzyć niczego sensownego, teraz więc władzę należy oddać mniej
szościom. To one będą decydowały, co jest dobre, a co złe. To one żądać 
będą absolutnej wolności, zrzucając na innych troskę o ład i dobro 
wspólne. 

(Straszne jest, jak kicz intelektualny jest w stanie zawładnąć 
młodymi umysłami. Histeria rozpętana przy okazji Jedwabnego 
przyniosła nawet w mojej klasie naprawdę żenujące wypracowania na 
temat drugiej wojny światowej. Czytając je, można by pomyśleć, że to 
rząd londyński wydał rozkaz pacyfikacji polskich Żydów i zawarł 
układ z Niemcami o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Ale 
tak to już jest: „perspektywa moralno-wychowawcza" robi z młodych 
ludzi psy Pawłowa. A potem trudź się polonisto, odkręcaj, pisz swoje 



kąśliwe uwagi na marginesach zeszytów, debatuj z historykiem, co 
począć z tym fantem...). 

Warlikowski ma talent. I tego mu chyba nikt nie odmawia. Jego 
sztuki na tle amatorszczyzny teatrów zawodowych, znudzonych samy
mi sobą, mogą imponować sceniczną energią i witalnością. Ale - coś za 
coś. 

Źródłem tej energii są złe emocje. To nie radość i afirmacja 
przemawia ze spektakli Warlikowskiego. Raczej obsesje, resentyment, 
brak harmonii, nienawiść do zbiorowości. 

Jak wygląda pomysł Warlikowskiego na aktorów? Idealni to ci, 
którzy mają w sobie niezaleczone wewnętrzne rany, którzy mogą 
wprowadzić się w histeryczny trans, którzy na scenie mogą eksploa
tować pokłady swojego nieszczęścia, niedopasowania, rozwibrowania. 
„Staszka Celińska i Jacek Poniedziałek - mówi o swoich ulubionych 
artystach - to ludzie naznaczeni przez życie i oni chcą wyegzekwować 
od widzów pewien stan". 

Poranieni, zagubieni w teatrze odnajdą swój azyl i sami nie 
potrafiący odnaleźć szczęścia w życiu, będą starali się wciągnąć do 
swego świata innych. „Nie ma czegoś takiego jak droga do szczęścia -
twierdzi Warlikowski. - A już na pewno nie jest nią małżeństwo! 
Małżeństwo może doprowadzić do piekła, do zbrodni, do wielkich krzywd, 
ale nie do szczęścia. To potworna instytucja społeczna". 

(Po premierze Aniołów w Ameryce w reżyserii Warlikowskiego, 
wielu krytyków odetchnęło z ulgą: warszawska inscenizacja sztuki 
Toniego Kushera będącej wielkim manifestem homoseksualnej 
tożsamości, okazała się dość łagodna, w każdym razie mniej drapieżna 
od amerykańskiego serialu z Alem Pacino i Meryl Streep. 

Konserwatywna redakcja miesięcznika „Teatr" mogła wreszcie 
- po latach zwlekania - przyznać Krzysztofowi Warlikowskiemu 
nagrodę imienia Swinarskiego dla reżysera roku. 

Ale przecież w warszawskim wystawieniu było coś niepoko
jącego. Obecność na scenie niebieskookiego, blondaskowatego Macie
ja Stuhra w roli uświadamiającego sobie swe homoseksualne skłonnoś
ci młodzieńca - ta gra w teatr-nieteatr, oscylowanie między kreacją 
a realnością były o wiele bardziej wstrząsające niż umieszczane 
w poprzednich sztukach symulowane orgazmy czy erotyczne pląsy 



starych wyjadaczy z Teatru Rozmaitości. W Szekspirze i uzurpatorze 
Warlikowski, omawiając swoje wcześniejsze sztuki, mówił: „Aktorzy 
nie grali homoseksualistów, nie tworzyli ról, tylko starali się między 
sobą tę miłość wyrazić". Tu, zgromadzonej w auli SGGW publiczności, 
mógł pochwalić się kolejnym nabytkiem. Pisał o tym z entuzjazmem 
Łukasz Drewniak: „Wiem, czego [Stuhr] miał się nauczyć i czym będzie 
dla niego kiedyś ta inicjacyjna podróż z Warlikowskim"...). 

Dawniej błazen, trefniś, odmieniec był zabawnym stworem 
zwracającym uwagę na sprzeczności dominującej kultury, był szansą na 
otwarcie nieoczekiwanej perspektywy, na chwilę kwestionującą zastany 
ład, rozluźniającą zbyt rygorystyczny gorset form. Ot, przebłysk alter
natywnej prawdy, zwrócenie uwagi na paradoksy życia. Teraz cudak, 
odmieniec niegdyś ze śmiechem tolerowany przez zbiorowość, chce 
dyktować warunki społeczeństwu i uzyskać status hegemona. 

Zawładnąć Szekspirem, reinterpretować tradycję, mianować się 
arbitrem elegancji, specjalistą od historii, polityki społecznej, rodziny. 

Jak zachować się powinien chrześcijanin w tym nowym pejza
żu kultury? 

Czy być klasykiem broniącym przesłania płynącego ze starych 
dzieł, czy też przeciwnie - przyjmując dawną strategię przeciwnika -
freakiem, świeżo nawróconym entuzjastą, nawiedzonym dziwakiem 
obwieszonym różańcami i świętymi obrazkami, jakby żywcem 



wyciągniętym z cyberpunkowej powieści, który widzi, jak cały gmach 
kultury i cywilizacji jest niczym wobec objawienia, które przyniósł 
Jezus Chrystus? 

Czy dźwigać ciężar odpowiedzialności za ład świata całego, czy 
też przybrać postawę rewolucyjnej mniejszości i także zbuntować się 
przeciw dominującym trendom? 

Może faktycznie lepiej byłoby wyraźnie stwierdzić, że i dla nas 
chrześcijan kultura i jej dziedzictwo stanowią wątpliwą wartość? 

Że więcej w arcydziełach pogaństwa niźli umiłowania Jezusa, 
że więcej grzesznych ciągot niż myśli o zbawieniu, że i my czujemy się 
w tym świecie uciskaną mniejszością. 

Przecież wszystkie filmy hollywódzkie głoszące apoteozę wol
nej miłości, wszystkie te niewinnie wyglądające komedie romantyczne 
(pomijając nawet fakt, że obowiązkowo wystąpić w nich musi sympa
tyczny gej), wszystko to jest kpiną z chrześcijańskiego ładu, z katolic
kiej nauki, wnosząc niejako w pakiecie bezwarunkową pochwałę 
namiętnej miłości, także homoseksualnej. Bo skoro nie ma obowiązków, 
nie ma zasad - poza zasadą wierności swemu „sercu" - to pociąg do 
osoby tej samej płci jest czymś godnym uznania i spełnienia. 

Powtarzać stare zaklęcia: „Pan mój i Bóg mój", „Mężczyzną i 
niewiastą stworzył ich". 

ZBYSZEK CZERWIŃSKI 



Kluczowe dla narracji politycznej Tuska są takie 
słowa, jak miłość czy zaufanie, które zostały za
czerpnięte nie tyle z języka polityki, ile teologii lub 
przynajmniej religii. Język polityczny ..końca poli
tyki" obecnego premiera odwołuje się zatem do 
pojęć i wartości zewnętrznych wobec pragmatyzmu 
politycznego, który przez lata przypisywany był 
liberałom. Za jego używaniem można odnaleźć 
głębsze, ideowe podłoże, które określić można już 
nie tyle ..katolicyzmem łagiewnickim", ile ..polity
czną teologią łagiewnicką". 

K
R

E
M

Ó
W

K
O

W
A

 
R

E
L

IG
IJ

N
O

Ś
Ć

 

D
O

N
A

L
D

A
 

T
U

SK
A

 



dąc do wyborów, Platforma Obywatelska i jej lider 
Donald Tusk wielokrotnie deklarowali wierność chrześ

cijańskim normom moralnym i - szerzej - chrześci
jańskiej tradycji Polski. I nie chodzi tylko o ostatnie 

wybory, ale także o deklaracje tuż po powstaniu PO, 
a także te składane przez wyborami prezydenckimi i parla

mentarnymi w roku 2005. Wówczas lider PO spotkał się 
m.in. z arcybiskupami: Marianem Gołębiewskim, Józefem 

Życińskim, Stanisławem Dziwiszem czy Tadeuszem Gocłowskim. Cel 
tych spotkań, jak przyznawali wówczas anonimowi sztabowcy Plat
formy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą", był jeden: „musimy pokazać, 
że Kaczyński nie ma monopolu na poparcie Kościoła"1. I wrażenie to 
(zresztą prawdziwe) udało się zbudować. Liczne wywiady Tuska, który 
w mediach katolickich opowiadał o swoim powolnym nawróceniu, 
0 tym, że jest „katolikiem po przejściach" czy konserwatystą po tym, 
jak jego córka dorosła - konsekwentnie budowały wrażenie ewolucji 
światopoglądowej tego polityka, wzmacniane jeszcze informacją o ślu
bie kościelnym, który zdecydował się zawrzeć po wielu latach 
małżeństwa cywilnego. Niemniej istotne dla budowania image'u partii 
chadecko-liberalnej były wciąż powracające zapewnienia o wierności 
zasadom i normom moralnym Kościoła. 

Nie inaczej było i później. Słynne rekolekcje dla parlamentarzys
tów PO zorganizowane przez posła Ireneusza Rasia i spotkanie z kardy
nałem Dziwiszem miały również pokazywać chrześcijańskie oblicze PO 
1 samego Tuska. Zostało ono zresztą sprytnie wykorzystane do próby 
podzielenia Kościoła według kryteriów czysto partyjnych i wybor
czych. Słynną wypowiedź Jana Marii Rokity, który podzielił polski 
Kościół na „toruński" i „łagiewnicki", trudno bowiem zinterpretować 
inaczej niż jako analogiczny podział na Polskę A i Polskę B, zapro
ponowany przez największe media po zwycięstwie PiS i Lecha 
Kaczyńskiego w 2005 roku. Polska A i Kościół łagiewnicki (równie 
dobrze mogący nazywać się Kościołem A) miał być otwarty, 

M. Kowalski, K.. Wiśniewska, Kandydaci na prezydenta idą do Kościoła, „Gazeta 

Wyborcza", 17 października 2005. 



postępowy, liberalny, inteligencki i dialogiczny, podczas gdy Kościół 
toruński (czyli Kościół B) miał być zamknięty, ograniczony, słabo wy
kształcony i ksenofobiczny. Dowodem na taką specyfikę obu środowisk 
miały być wyborcze decyzje ich zwolenników. Katolicy „łagiewniccy" 
mieli głosować na PO, „toruńscy" na PiS, ewentualnie LPR. Fakt, że 
podział ten był całkowicie absurdalny (już choćby dlatego, że w Ła
giewnikach często słuchać można Radio Maryja), wcale nie 
przeszkodził temu, że był on szeroko wykorzystywany do interpretowa
nia sytuacji w polskim Kościele lub do budowania czysto politycznego 
poparcia dla PO i samego Donalda Tuska. 

Okrakiem na barykadzie Nie przeszkodził temu nawet 
fakt, że to głównie sprzeciw Platformy (nie pomijając przy tym nega
tywnej roli braci Kaczyńskich oraz czołowych polityków PiS) 
doprowadził do całkowitej porażki planów mających zmienić polską 
konstytucję tak, by lepiej chroniła życie. Nie przeszkodził, bowiem 
sprzeciw ten został przedstawiony jako obrona moralnego status quo, 

dzięki któremu uda się zachować w stanie nienaruszonym polskie usta
wodawstwo w tej kwestii. 

Trzeba zresztą uczciwie przyznać, że w tej kwestii poglądy Tuska 
nie zmieniły się od roku 2005, kiedy w wywiadzie dla tygodnika „Ozon" 
deklarował, że on osobiście i jego partia są przeciwni jakimkolwiek zmia
nom w ustawie chroniącej życie: „Prawo, które mamy w Polsce, jest 
dobre. Wywołuje stosunkowo mało konfliktów i wpływa na zmianę 
postaw. Doprowadziło także do wyraźnego spadku liczby wykony
wanych aborcji. Nie zapobiega oczywiście nielegalnym zabiegom, ale 
przecież nie ma prawa skutecznego w stu procentach"2 - deklarował 
wówczas Tusk. I swojego stanowiska nie zmienił także później, gdy za 
sprawą Marka Jurka, części PiS i całego LPR, sprawa zmiany konstytucji 
(a nie ustawy) ponownie weszła do debaty sejmowej. W tej ostrożności, 
usprawiedliwianej niebezpieczeństwem pojawienia się lewicowego 
odchylenia, wspierała zresztą lidera PO część hierarchów. „Boimy się 

: Dojrzewanie liberała. Z Donaldem Tuskiem rozmawia Tomasz P. Terlikowski, 

„Ozon", 3 sierpnia 2005. 



upolitycznienia tej kwestii" - podkreślał w rozmowie z „Rzecz
pospolitą" abp Tadeusz Gocłowski. „Kościół nie może podejmować dzia
łań, które mają motywacje polityczne, i które prowadziłyby do 
uczynienia z tego problemu walki politycznej" - dodawał metropolita 
gdański. Wspierał go abp Sławoj Leszek Głodź, ostrzegając, że „grze
banie przy obecnej ustawie" może doprowadzić do jej zmiany w kierunku 
niekorzystnym dla dzieci nienarodzonych. „Wznowienie publicznej 
debaty na temat ochrony życia jest działaniem nieodpowiedzialnym, 
które nikomu nie przyniesie pożytku, w tej chwili jest to działanie poli
tyczne, a nie moralne" - uzupełniał biskup Tadeusz Pieronek, wy
chwalając przy okazji znaczenie „aborcyjnego kompromisu"3. 

Ostatecznie w sprawie konstytucji posłowie PO mogli głosować 
zgodnie z własnym sumieniem. Wobec mniejszości, która poparła 
pomysły marszałka Marka Jurka, nie wyciągano konsekwencji. Sam 
Tusk pozostał jednak wierny swoim deklaracjom i głosował przeciw 
projektowi, chociaż w głosowaniu sejmowym nie było mowy o zmia
nie ustawy, a jedynie o konstytucyjnym umocnieniu obrony życia w kształ
cie, jaki już w Polsce obowiązywał. 

Obietnica wierności moralnemu status quo stała się zresztą istot
nym elementem strategii politycznej Donalda Tuska w późniejszym 
okresie. Dzięki temu mógł zdobywać głosy zarówno liberalnej części 
elektoratu, który oczekiwał od niego jasnej deklaracji, że nie poprze 
zmiany ustawodawstwa w bardziej konserwatywno-katolickim 
kierunku (ze względu na spokój społeczny nie podejmie też prób zmia
ny ustawy w innych kierunkach), ale także przedstawiać się konser
watywnie nastawionym katolikom jako człowiek, który broni status quo 

wyłącznie po to, by nie dopuścić do jego naruszenia przez lewicę. „To 
jest bardziej pytanie o to, jakie skutki społeczne, polityczne przyniosła
by taka próba" - mówił Tusk w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego" 
już po wygranych wyborach, ale prezentując swoją niezmienną od 2005 
roku postawę. „Mnie intuicja podpowiada, że nie byłyby to skutki pozy
tywne, gdyż paradoksalnie nie wzmocniłyby zwolenników obowiązu-

' E.K.. Czaczkowska, Chronić życie bez polityki, „Rzeczpospolita", 12 wrześ

nia 2006. 



jącej obecnie ustawy. W tej sprawie lepiej więc dmuchać na zimne i kon
sekwentnie wykorzystać obecny stan prawny dla umocnienia w spo
łeczeństwie postawy na rzecz ochrony każdego życia"4 - uzupełniał. 

Postawę taką prezentował Tusk także podczas prywatnych 
spotkań z biskupami, zapewniając, że nie będzie dążył do zmiany status 
quo w kwestiach moralnych. Jarosław Gowin prorokował nawet (już po 
wyborach), że obecna koalicja PO-PSL może przekształcić się w rozsąd
ną polską chadecję, wzorowaną na niemieckiej koalicji CDU/CSU 
(swoją drogą, niespecjalnie zresztą w sprawach moralnych 
„ortodoksyjną"). Jakby idąc za tą radą, politycy PO udawali się na Msze 
święte, specjalnie dla nich organizowane rekolekcje, a Donald Tusk 
śniadania jadał z jednym biskupem, obiady z drugim, a kolacje z trze
cim. Wszystko szło tak świetnie, że ks. Kazimierz Sowa mógł nawet 
stwierdzić, iż episkopat nie musi obawiać się tego rządu, jest w nim 
bowiem wielu praktykujących katolików. Swoje obserwacje poczynił 
ks. Sowa podczas Mszy świętej, którą odprawił specjalnie dla mi
nistrów nowego gabinetu. „Politycy czytali Biblię i modlitwę 
wiernych. Pieśni religijne odśpiewane były zaś przez przyszłych mi
nistrów z takim zaangażowaniem, że zaproponowałem żartem stworze
nie rządowego chóru. To był dla mnie miarodajny sprawdzian stosunku 
tych ludzi do spraw wiary"5 - entuzjazmował się krakowski duchowny 
na łamach „Dziennika". 

Niestety, ten piękny wizerunek głęboko zaangażowanych 
w sprawy kraju katolików, którzy z jednej strony nie będą próbowali 
kupić Kościoła (o co oskarżano ekipę Jarosława Kaczyńskiego), ani nie 
zdecydują się na wojnę światopoglądową w kwestiach religijnych -
trzeba po kilku miesiącach rządów PO i Tuska odłożyć do lamusa. Dla 
premiera i jego najbliższych współpracowników o wiele istotniejsze niż 
utrzymanie poparcia wśród zaangażowanych ludzi Kościoła są 
pochwały, jakie usłyszeć mogą od liberalnych mediów. Od „ekskomu
niki" (która oczywiście ani Tuskowi, ani jego współpracownikom nie 

4 Wierzą w Polaków. Z Donaldem Tuskiem rozmawiają ks. Marek Gancarczyk 

i Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny", 14 listopada 2007. 
5 K. Sowa, Kościół nie musi obawiać się PO, „Dziennik", 5 grudnia 2007. 
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grozi) o wiele bardziej obawiają się krytycznych uwag na łamach 
„Gazety Wyborczej", „Dziennika", „Polityki" czy „Przekroju"6. 

NaruSZOne STATUS QUO Na pierwsze sygnały tego, że Tusk 
nie zamierza zachowywać nawet kompromisów akceptowanych przez 
postkomunistów, była awantura wywołana przez minister zdrowia Ewę 
Kopacz, która - mając pełną świadomość, że w budżecie nie ma nawet 
dość pieniędzy, by terminowo operować wszystkie kobiety chore na 
raka narządów rodnych - zdecydowała się na zapowiedź refundowania 
drogich, mało skutecznych (ok. 25 procent), a przede wszystkim 
niezwykle kontrowersyjnych moralnie zabiegów zapłodnienia in vitro. 

Gdy w poprzedniej ekipie z taką sugestią wystąpiła Joanna Klu-
zik-Rostkowska - natychmiast została przywołana do porządku, a premier 
Kazimierz Marcinkiewicz prostował jej wypowiedzi. Tym razem było 
jednak inaczej. Premier Donald Tusk, potwierdził, że jeśli tylko znajdą 
się pieniądze, to procedura stanie się refinansowana. A Ewa Kopacz 
postanowiła dodać do tego stwierdzenie, że choć jest katoliczką, to 
z nauczaniem Kościoła w sprawach moralnych (a takąjest ocena proce
dury in vitro) się nie zgadza, bo ona wie przecież lepiej, co wolno, 
a czego nie wolno. 

* Ich istotę najlepiej chyba wyrażają słowa zastępcy redaktora naczelnego tygodnika 

"Przekrój" Pawła Moskalewicza, który otwarcie w swoim komentarzu pt. Premierze, 

korzystać z dobrej passy! przestrzegał Tuska: „Jednak Donald Tusk powinien uważać, 

bo jeden, ale za to cholernie ważny wskaźnik wciąż nie chce się zmienić. Jedna trze

cia Polaków czuje się lekceważona przez władzę. A na tym przejechał się już w Polsce 

każdy rząd - czy to SLD, czy AWS, czy PiS. Jak tego uniknąć? Proste! Uważnie czy

tać badania i nie rządzić wbrew woli wyborców. Nie namawiam do populizmu, 

wiadomo też, że nie każda sprawa nadaje się do rozstrzygania w referendum. Ale 

warto pamiętać, że zdecydowana większość Polaków nie chce być w Iraku ani też na 

żadnej innej wojnie, nie chce tarczy antyrakietowej, religii na maturze oraz - choć tu 

tylko względna większość - tak restrykcyjnej wersji ustawy antyaborcyjnej. Blisko 

trzy czwarte natomiast opowiada się za pełnym bądź przynajmniej częściowym refun

dowaniem z budżetu państwa zapłodnienia in vitro. To może zabawne, że realizację 

tych dość lewicowych haseł rodacy powierzyli partii deklarującej się jako chadecka. 

Ale tak wyszło, więc trzeba wyborców potraktować poważnie. Albo naprawdę szybko 

pożegnać się z władzą. A szkoda by tak było po jednej kadencji, prawda?". Cyt. za: 

http://przekroj.pl/index.php?option=comcontent&task=view&id=3343&ltemid=59 

http://przekroj.pl/index.php?option=comcontent&task=view&id=3343&ltemid=59


Ponieważ rząd zajmuje się obecnie rozwiązywaniem kryzysu 
w szpitalach, sprawa in vitro musiała zejść na plan dalszy. Podkreślała 
to zresztą sama Ewa Kopacz, zastrzegając, że „zajmę się zagadnieniem 
refundacji in vitro, kiedy tylko załatwię najbardziej dotkliwe problemy 
finansowe ochrony zdrowia", co może oznaczać odesłanie tego proble
mu ad acta. Mimo to jej zapowiedzi nie należy pozostawiać bez komen
tarza. Pokazują one bowiem, że złożona katolikom obietnica zachowa
nia status quo w kwestiach moralnych może zostać złamana. To zaś 
byłoby sprzeczne z zapewnieniami o chrześcijańskiej tożsamości PO 
czy o trudnej drodze do katolicyzmu, jaką odbyć miał Donald Tusk. 

Możliwość zmiany dotychczasowej praktyki (nie idealnej, ale 
chroniącej katolików przed finansowaniem usług, które Kościół uznaje 
za głęboko niemoralne) jest tym bardziej prawdopodobna, że rząd 
podlega obecnie niezwykle silnym naciskom mediów, które domagają 
się od niego szybkich decyzji liberalizujących polskie zwyczaje w tych 
sprawach. „Gazeta Wyborcza" i „Dziennik" niemal jednym głosem 
domagały się od rządu udowodnienia, że nie wymusza on od obywateli 
wierności katolickim zasadom. Wszystkie te sygnały są świetnie 
wyczuwane przez premiera Tuska, który nie dopuszcza, by ktoś choćby 
przez chwilę mógł pomyśleć, że w kwestiach światopoglądowych 
pozostaje wierny nauce Kościoła czy choćby polityce poprzednich 
(wcale nie tylko PiS-owskich) ekip. 

Świetnym przykładem takiego postępowania pozostaje kwe
stia wprowadzenia możliwości zdawania matury z religii (na zasadach 
identycznych, na jakich zdawać można egzamin z historii tańca). Pod
czas spotkania minister edukacji Katarzyny Hall z abp. Kazimierzem 
Nyczem ustalono, że decyzje podjęte za czasów poprzedniego rządu 
(ale w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu) będą 
wprowadzane w życie. Niby nic dziwnego. Ot, potwierdzono to, co i tak 
było jasne. Dzień później jednak w sprawę wmieszały się media 
donoszące, że w Polsce tylnymi drzwiami wprowadzane jest państwo 
wyznaniowe (licencia poetica Jacka Żakowskiego). Na antenie Radia 
Tok FM Anna Laszuk wyrażała nawet obawę, czy za lat kilka matura 
z religii nie stanie się obowiązkiem, z którym będą zmuszeni zmierzyć 
się wszyscy, nawet niewierzący. I co? I od razu, kilka godzin później, 
premier Donald Tusk oznajmił, że nie ma decyzji w sprawie matury 



z religii. - Decyzje w takich sprawach nie będą zapadały w bilateral
nych rozmowach ministrów i innych polityków z osobami spoza rządu 
- podkreślił premier. A szef klubu PO uzupełnił, że nieprędko może 
dojść do zgody na maturę z religii. - Decyzje w tej sprawie będzie podej
mował rząd. Wprawdzie poprzedni rząd złożył daleko idące deklaracje 
przedstawicielom polskiego episkopatu i być może są w związku z tym 
oczekiwania wobec nowego rządu kontynuowania tych decyzji - pod
kreślał polityk. Ani premier, ani szef klubu PO nie wyjaśnili przy tym, 
co mają przeciwko maturze z religii. A to skłania do wniosku, że nic. Że 
jedynym powodem, dla którego nie chcą jej wprowadzenia, są protesty 
środowisk medialnych. Pytanie tylko, czy nie oznacza to, że „katoli
cyzm łagiewnicki", którego wyznawanie deklarowali politycy PO, 
przekształcił się w katolicyzm ukryty, a przynajmniej niechętny 
jakimkolwiek realnym działaniom? 

Retoryka pustych definicji Powodów takiej postawy 
można jednak szukać nie tylko w nacisku mediów, na który Donald 
Tusk, budujący swój wizerunek „premiera wszystkich Polaków" jest 
niezwykle czuły, ale również w wizji katolicyzmu i religijności, jaka 
jest mu bliska. Odnaleźć ją można w licznych wypowiedziach pu
blicznych, które odwołują się do swoiście zinterpretowanych terminów 
spoza języka bieżącej polityki. „Tak naprawdę najważniejsza jest nie 
władza, tylko miłość" - przekonywał w 2007 roku w przemówieniu tuż 
po ogłoszeniu wyników wyborów i dodawał: „Jesteśmy zdolni do wiel
kich rzeczy i zrobimy wielkie rzeczy, dlatego że wierzymy w to, że 
miłość jest w życiu najważniejsza"7.1 ten niemalże kaznodziejski „duch 
miłości", która jest silniejsza niż władza, nienawiść, niechęć czy spór -
nie opuszcza premiera do chwili obecnej. I daje znać o sobie zwykle 
w czysto politycznym celu odcięcia się od „kłótliwych" i skłonnych do 
sporów poprzedników (Jarosław Kaczyński) czy współrządzących 
(Lech Kaczyński). 

Drugim kluczowym dla „małej narracji politycznej" Tuska 
słowem pozostaje termin „zaufanie", który - by odwołać się do expose 

1 D. Tusk, Miłość ważniejsza niż władza. Wystąpienie lidera PO po ogłoszeniu 

wyników (fragmenty), „Gazeta Wyborcza", 22 października 2007. 



premiera - ma być „mottem (...) całej naszej kadencji. To zaufanie stało 
się fundamentem nowej politycznej umowy Polaków, bo ten 21 
października, ten zaskakujący dla wielu rezultat wyborów, jest tak 
naprawdę wielką nową polityczną umową Polaków"8. Trudno nie 
dostrzec, że oba te kluczowe terminy zaczerpnięte zostały nie tyle 
z języka polityki, ile teologii lub przynajmniej religii. Język polityczny 
„końca polityki" obecnego premiera odwołuje się zatem do pojęć 
i wartości zewnętrznych wobec pragmatyzmu politycznego, który przez 
lata przypisywany był liberałom. Pytanie tylko, na ile słowa-klucze, do 
których odwołuje się Tusk, mają jakąś rzeczywistą treść ideową, na ile 
zaś pozostają wyłącznie strategią PR-owską, zaczerpniętą nie tyle 
z religii, ile z doświadczeń przedstawiciela „polityki dla wszystkich 
Polaków" Aleksandra Kwaśniewskiego? 

Nawet jeśli ta ostatnia sugestia jest prawdziwa, nie zmienia to 
faktu, że i za takim „marketingowym" postrzeganiem języka religijnego 
odnaleźć można głębsze, ideowe podłoże, które określić można już nie 
tyle „katolicyzmem łagiewnickim", ile - by zachować to porównanie -
„polityczną teologią łagiewnicką". Opiera się ona na słowach-kluczach, 
takich jak: miłość, solidarność, zaufanie, otwartość czy wolność. Ter
miny te w ustach Donalda Tuska tracą jednak wyrazistość i znaczenie. 
Z konkretnych postaw, wyrażających się w decyzjach, przekształcają się 
w puste treściowo odczucia, których nie da się określić w relacji do 
innych, także bardzo konkretnych terminów. I tak miłość z trudnego 
zadania akceptacji bliźniego także w przeciwniku zamienia się we 
wszechobejmującą marketingową akceptację każdego i wszystkich. Co 
gorsza, jako że z miłości nieprzyjaciół, do jakiej wzywa Ewangelia, 
wykreślono kategorię „nieprzyjaciół" jako nieprzystającą do tolerancji 
- to miłość ta staje się treściowo pusta. Nie inaczej jest z solidarnością 
czy dialogiem, który ze spotkania stron o odmiennych tożsamościach, 
które niekoniecznie są do siebie sprowadzalne, a już na pewno 
niekoniecznie możliwe do pogodzenia, przekształca się w stały nakaz 
rozmawiania i debatowania, którego nieustającym wyrazem pozostają 
okrągłe stoły czy panele dyskusyjne. 

1 Expose premiera Donalda Tuska, cyt. za stroną internetową Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/s.php?id=1389 

http://www.premier.gov.pl/s.php?id=1389


Taka nieostrość terminologiczna prowadzi zresztą do sytuacji, 
w których skrajnie indywidualistyczne i pozbawione wymiaru komuni-
tarnego projekty reform społecznych przedstawiane są jako solidarysty-
czne i sprzyjające umacnianiu rodziny. „Oryginalnym wkładem obec
nego rządu jest próba spojrzenia na rodzinę nie tylko w wymiarze 
dwupokoleniowym, rodzice i dzieci, ale w perspektywie czteropokole-
niowej: uwzględniając ludzi starszych. Po to, żeby rodzina była silna, 
musimy zapewnić utrzymanie na wystarczająco wysokim poziomie 
także ludziom starszym. Stąd nasz program 50 PLUS. Chodzi o utrzy
manie na rynku pracy a nie na głodowej emeryturze, możliwie licznej 
grupy ludzi, którzy mająponad 50 lat. Każdy wie, jak bardzo ważna jest 
samodzielność finansowa dziadków i babć. To ma bezpośredni wpływ 
na los wnuków i dzieci w rodzinie wielopokoleniowej"9 - przekonywał 
w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej Donald Tusk. 
Niestety, nie wyjaśnił przy tym, jak nieobecność już nie tylko rodziców, 
ale i dziadków w domu na poprawić spójność polskich rodzin. Nie 
wiadomo też, dlaczego zatrzymanie trzeciego pokolenia na rynku pracy 
ma umocnić polskie rodziny czy być elementem polityki prorodzinnej. 
Tego typu pytania nie przychodzą jednak premierowi (ale i jego 
rozmówcom) do głowy. Solidarność i rodzina są wartościami, więc trze
ba je tak przedstawiać, a że projekt ich nie broni - to już zupełnie inna 
sprawa, o której rozmawiać nie warto, bo przecież to każdy osobiście 
może i powinien decydować o tym, co jest a co nie jest prorodzinne. 
Podobnie niestety jest również z innymi kluczowymi terminami retory
ki Tuska. 

Pop-kwietyzm Tliska Retoryka ta zakorzeniona jest jednak 
w pewnym ściśle określonym rozumieniu roli religii czy konkretniej 
chrześcijaństwa. Z instrumentu zbawienia, którym posługuje się Bóg, 
by doprowadzić ludzi poprzez swoją łaskę do wspólnoty z Sobą, prze
kształca się ono w narzędzie budowania sympatycznej atmosfery wza
jemnej akceptacji, przyjaźni i beztreściowej wspólnoty przeżyć. Może 
najmocniej widać to we wspomnieniach Tuska ze strajków. „Religijne 

' Wiara i wolność nie są w konflikcie. Z Donaldem Tuskiem rozmawiają Marcin Prze-

ciszewski i Rafał Łączny, cyt. za: Katolicka Agencja Informacyjna, 29 lutego 2008. 



doświadczenie strajków równie mocno odczuwali ci, którzy na co dzień 
byli z dala od sakramentów i praktyk religijnych. Religia i słowa 
Papieża były wezwaniem, wskazaniem powołania, możliwości. Miały 
w sobie zdolność budzenia siły i przekonań. Nikogo nie wykluczały, 
nikogo nie poniżały. Umacniały"1" - opowiadał Tusk. I taką rolę umac-
niacza, który nikogo nie wyklucza, budziciela przekonań, ale w znaczą
cym stopniu niedookreślonych, tak by nikt nie poczuł się urażony -
przewiduje obecny premier dla Kościoła. Jego zdaniem, jednoznaczne 
nauczanie czy choćby stanowisko kościelne w pewnych kwestiach 
może prowadzić do wykluczenia i jako takie powinno być przemilczane 
lub przynajmniej nieprezentowane publicznie. 

Chrześcijaństwo, a może dokładniej konserwatyzm powiązany 
z tradycją chrześcijańską, oznacza zatem dla Tuska „umiarkowanie", 
ostrożność, unikanie radykalizmów, a nie radykalizm ewangeliczny, 
który może prowadzić do sprzeciwu wobec świata i j ego norm. 
I dostrzec to można w bardzo wielu wypowiedziach premiera, których 
cechą wspólną jest nieodmiennie próba budowania wizerunku polityka 
umiarkowanego, odrzucającego skrajności i rozumiejącego racje 
różnych stron w duchu „chrześcijaństwa inkluzyjnego". I dlatego 
pytany o marsze gejowskie, choć niezmiennie deklarował odrzucenie 
przyznania praw małżeńskich parom homoseksualnym, zazwyczaj 
odpowiadał, że nie widzi przeszkód, by tego typu parady się odbywały". 
Ale i w tej kwestii zdarzało mu się zajmować odmienne stanowisko. 
Gdy w 2004 roku władze krakowskiej Platformy Obywatelskiej 
zaprotestowały przeciwko marszowi gejów i lesbijek „Kultura dla toler
ancji", Tusk poparł decyzję lokalnej PO. „Czy gdyby Pan był członkiem 
władz swojego miasta - Gdańska - wydałby Pan zgodę na podobną 

10 D. Tusk, Solidarność i duma, Gdańsk 2005, s. 34. 
11 Dojrzewanie liberała. Z Donaldem Tuskiem rozmawia Tomasz P. Terlikowski, 

"Ozon", 3 sierpnia 2005. Pytany zaś o prawa osób homoseksualnych Tusk 

odpowiadał: „Uważam, że osoby homoseksualne nie powinny podlegać prawnej 

dyskryminacji. Natomiast pod słowem „rodzina" będę zawsze rozumiał związek 

kobiety i mężczyzny, dlatego jestem przeciwny małżeństwom homoseksualnym i pra

wu do adopcji dzieci przez pary homoseksualne", w: Moje priorytety to przyzwoitość, 

odpowiedzialność i solidarność. Z Donaldem Tuskiem rozmawia Bogumił Łoziński, 

cyt. za: Katolicka Agencja Informacyjna, 14 września 2005. 



manifestację?" - pytała go wówczas „Gazeta Wyborcza", a on 
odpowiedział: „Jestem z natury człowiekiem tolerancyjnym, ale takiej 
zgody bym nie wydał. Oczywiście wszystko zależy od wielu czyn
ników, czasu, miejsca, gdzie odbywa się demonstracja, oraz formy, jaką 
przybierze. Jednak organizatorzy tego rodzaju przedsięwzięć powinni 
się liczyć z wrażliwością mieszkańców miasta. Tolerancja wyraża się 
bowiem nie tylko w prawie do manifestowania własnych przekonań, ale 
także w szacunku dla uczuć innych ludzi"12. 

Podobnie „wyważone" są poglądy Tuska w innych kluczo
wych z punktu widzenia religii sprawach. Eutanazja, aborcja, prawa 
homoseksualistów, a nawet miejsce Kościoła - to dla niego sprawy, w któ
rych trzeba zachowywać zdrowy rozsądek i wsłuchiwać się w opinie 
elektoratu. Problem z tym typem „nowoczesnego konserwatyzmu" jest 
tylko taki, że zmienia się on wraz ze zmianami społecznych tendencji 
czy nacisku mediów. Dlatego zapewne choć w 2004 roku Tusk zakazał
by marszu „Kultura dla tolerancji", to już rok później, gdy decyzję 
o takim zakazie wydał prezydent Warszawy Lech Kaczyński, zapewniał, 
że jako miłośnik wolności nie może się zgodzić na ograniczanie prawa 
do manifestowania własnych poglądów. Umiarkowanie, „zdrowy 
rozsądek" czy przywiązanie do złotego środka ma bowiem to do siebie, 
że podlega licznym zmianom i nie może być traktowane jako źródło 
rzeczywiście trwałych poglądów. To bowiem, co dziś jest nieakcep-
towalne, jutro może się okazać jak najbardziej w porządku. Trudno też 
nie dostrzec swoistego sytuacjonizmu w wyrażanych ocenach moral
nych, które zależą nie tylko od momentu politycznego, ale też od tego, 
do kogo i w jakich okolicznościach są wypowiadane. 

Nie ma w tym zresztą nic zaskakującego. Jak przyznaje Tusk 
(pół żartem, pół serio), jego religijność i konserwatyzm ściśle związane 
są z faktem, że jego córka zaczęła dorastać. „Doświadczenia kształtują 
moje poglądy w klasycznym kierunku - od radykalizmu do umiarkowa
nia i konserwatyzmu"13 - podkreślał w rozmowie z „Ozonem". I choć 
trudno nie uznać tego za psychologiczną prawidłowość, to trudno też 
odnaleźć w takich powodach rozwoju doktrynalnego rzeczywiście 

l! Pytanie o marsz homoseksualistów, „Gazeta Wyborcza", 6 maja 2004. 
13 Dojrzewanie liberała, dz. cyt. 



głębokie korzenie ideowe dla „konserwatywnej konwersji". A jest to 
tym trudniejsze, że - w stylu bardzo zresztą typowym - „konserwaty-
wnienie" ogranicza się do córki, podczas gdy syn jest nadal 
wychowywany w duchu niezwykle liberalnym, bez większych 
ograniczeń14. Konserwatyzm Tuska jest zatem raczej (wbrew temu, co 
deklaruje on sam) dość ciasny i nienowoczesny, nie mający nic wspól
nego z chrześcijaństwem, a wynikający nieco z obaw o przyszłość 
córki, właściwych każdemu ojcu, który niespecjalnie chce zostać przed
wcześnie dziadkiem. 

Droga Partii Ludowej Takie zakorzenienie ideowe 
„nowoczesnego konserwatyzmu" czy „łagiewnickiego katolicyzmu" 
Donalda Tuska sprawia, że trzeba być niezwykle ostrożnym w przyj
mowaniu na wiarę jego zapewnień o chadeckiej czy chrześcijańskiej 
tożsamości PO. W istocie bowiem partia ta jest raczej podobna do hisz
pańskiej Partii Ludowej, która zapoczątkowała większość radykalnych 
reform społecznych, którymi wsławił się późniejszy lewicowy premier 
Jose Zapatero, czy do brytyjskiej Partii Konserwatywnej, której lider 
wyraża radość z tego, iż jeden z jego parlamentarzystów postanowił 
zawrzeć związek cywilny ze swoim homoseksualnym partnerem. 
W Polsce zapewne przez jakiś czas nie będzie słychać o takich eksce
sach. Ale wystarczy, że zmieni się atmosfera społeczna, a wraz z nią 
przesuną się akcenty obyczajowe - a wtedy zapewne i w PO jej prze
wodniczący złoży takie życzenia. Choćby po to, by zgodnie z własną 
retoryką nikt nie czuł się wykluczony... A spragnieni „świętego spoko
ju" świeccy katolicy czy nawet hierarchowie prawdopodobnie to kupią, 
pod maską otwartości, pragmatyzmu i wiary w cuda. 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI 

14 Aby się o tym przekonać wystarczy przeczytać wspomnienia o ojcu, jakie 

przekazał w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów" Michał Tusk, w: Kto podpalił 

śmietnik. Z Michałem Tuskiem rozmawia Wojciech Staszewski, „Wysokie Obcasy" 

nr 2, 12 stycznia 2008. 
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z pewnością nie jest jeden z plas
tikowych kandydatów na prezydenta. 
Rak skóry na starość i ponad pięciolet
nie więzienie w wietnamskich kazama
tach poorały jego twarz i nadały jej 
ludzkich cech. Plastikowości nie można 
również zarzucić jego zachowaniom. 
W odróżnieniu od innych amerykańs

kich polityków podczas śniadań czy lunchów z dziennikarzami o wiele 
chętniej od wody pije alkohol, a rozmowy z nim nie są drętwymi wy
stąpieniami ostrożnego doktrynera, ale skrzącymi się dowcipami ocena
mi nawet najbliższych współpracowników. I może właśnie dlatego John 
McCain nie jest uwielbiany ani przez swoich partyjnych kolegów, ani 
przez polityczno-religijnych lobbystów. Dla ewangelikałów jest za mało 
chrześcijański, bo nie przeżył ponownego narodzenia; dla konserwatys
tów za mało konserwatywny, bo wspiera imigrację; dla liberałów za 
mało liberalny, bo zbyt często wspomina o rozmaitych programach 
pomocowych. Ale mimo wszystkich tych zastrzeżeń niemal nikt nie ma 
wątpliwości, że McCain jest amerykańskim patriotą, kimś, kto z honoru 
munduru, wierności rodzinnym tradycjom i amerykańskim wartościom 
uczynił religię, której jest wierny od czasów młodości. 

Taką ściśle wiążącą patriotyzm z chrześcijaństwem religijność 
McCain wyniósł z domu, w którym tradycje wojskowe i kościelne 
wymieszane były niemal po równo. Wśród jego dziadków byli ofi
cerowie marynarki, ale i duchowni episkopalni, co zresztą czyniło z tej 
rodziny dość typowy przykład amerykańskich osadników, którzy nadali 
Stanom Zjednoczonym purytańsko-wojskowo-mesjanistyczny sznyt, 
jaki zaczęły one tracić dopiero w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych, po rewolucji obyczajowej i wybuchu lewicowego pacyfiz
mu. Dzieciństwo i młodość McCaina poprzedzały jednak ten okres 
i ubiegały w latach pięćdziesiątych, sławionych do tej pory przez kon
serwatywnych i neokonserwatywnych politologów, socjologów i pu
blicystów jako złote lata amerykańskiego patriotyzmu i życia rodzin
nego. Kościół episkopalny, do którego od dzieciństwa należał John, był 
wówczas ostoją konserwatyzmu obyczajowego i liturgicznego. Jego 
członkowie wciąż modlili się na kolanach, odprawiali nabożeństwa 



według XVIII-wiecznych Book of Common Prayer, a w domach i prowa
dzonych przez siebie szkołach zachowywali ścisłą dyscyplinę. I nie 
inaczej było w przypadku rodziny i szkół Johna McCaina, gdzie oficer
ska kindersztuba ojca łączyła się z odziedziczoną po przodkach 
episkopalną pobożnością matki. Nie oznacza to, że McCain nie sprawiał 
kłopotów. Przeciwnie. Kilkakrotnie próbowano wyrzucać go ze szkoły 
za złe zachowanie. A rodzina ubolewała nad nieodpowiednimi romansa
mi młodzieńca, który interesował się brazylijskimi tancerkami. 

Jednak styl wychowania i wartości przekazywane przez ojca 
(honor przede wszystkim), wujów i dziadków sprawiły, że w zasadzie od 
początku McCain nie miał wątpliwości, że chce zostać oficerem. Chociaż 
studiował także historię, ostatecznie skończył jako pilot marynarki Stanów 
Zjednoczonych. Pierwszą większą akcją, w której brał udział, była bloka
da morska Kuby w 1962 roku. Pięć lat później został wysłany do Wietna
mu, gdzie dwukrotnie otarł się o śmierć, aż wreszcie trafił na pięć lat do 
wietnamskiego komunistycznego więzienia. Informacja ta trafiła na 
czołówki gazet, bowiem John McCain był synem jednego z najwyższych 
rangą oficerów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. 

Kapelan celi 

Więzienie stało się miejscem, gdzie - jak wspomina sam McCain - jego 
wiara umocniła się i stała bardziej świadoma. - Gdyby nie wiara, wiem, 
że nie byłoby mnie tutaj - mówił McCain w wywiadzie udzielonym 
portalowi Beliefnet. - Nie modliłem się codziennie, i nawet nie co go
dzinę, ale co minutę. I prosiłem Boga, żeby pomógł mi znieść to, czego 
doświadczam - opowiadał McCain, dodając, że nigdy nie modlił o to, 
by po prostu powrócić do domu, ale o to, by móc do niego powrócić 
z honorem. - Prosiłem Boga, by pomógł mi zrobić wszystko, bym nie 
przyniósł wstydu sobie, mojej rodzinie, mojemu krajowi i moim 
współwięźniom - dodawał1. Modlitwa była zresztą niezwykle istotna 
nie tylko dla niego, ale i dla innych więźniów komunistycznego reżimu, 
i to nawet wtedy, gdy wszyscy oni znajdowali się w pojedynczych 

1 John McCain: Constitution Established a „ Christian Nation". Interview by Dan 

Gilgoff, cyt. za: www.beliefnet.com/story/220/story_22001.html. 

http://www.beliefnet.com/story/220/story_22001.html


celach. Co niedziela po pierwszym posiłku najwyższy rangą oficer 
stukał w ścianę i wywoływał innych do wspólnej modlitwy. - W ciszy 
odmawialiśmy wówczas Psalm 23, Ojcze Nasz i inne modlitwy -
wspomina współwięzień McCaina, Orson Swindle2. 

Po zakończeniu wojny w Wietnamie więzionym oficerom poz
wolono wreszcie na kontakty z innymi więźniami. Od tego momentu 
w każdy niedzielny poranek w jednej z cel odbywało się niewielkie 
nabożeństwo. A jego przewodniczącym, prowadzącym wszystkie mod
litwy był... John McCain. - Chciałbym powiedzieć, że stało się tak dla
tego, że byłem jakoś szczególnie religijny - opowiadał wiele lat później 
dziennikarzom McCain. - Ale prawda była inna. Jako osoba, która przez 
całe życie miała związki z Kościołem - chodziłem bowiem do episkopal-
nej szkoły, w której modliliśmy się w kaplicy każdego ranka, potem 
wstąpiłem do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie obecność w kaplicy 
też była obowiązkowa - jako jedyny znałem na pamięć Credo Nicejsko-
Konstantynopolitańskie oraz Skład Apostolski. I dlatego byłem w stanie 
poprowadzić nabożeństwa. Ale sądzę, że w mojej celi byli lepsi ludzie 
1 lepsi chrześcijanie - dodał McCain. Najmocniejszym, niemal - jak sam 
wspomina - mistycznym wspomnieniem z tego okresu była poprowa
dzona w Wigilię Bożego Narodzenia pierwsza wspólna modlitwa 
więźniów, przy której dano mu zresztą skorzystać z Biblii Króla Jakuba. 
McCain wynotował z niej opowieści o narodzeniu Jezusa z Ewangelii 
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a potem odczytał je w trakcie wspól
nej modlitwy. - Podczas Wigilii byliśmy po raz pierwszy razem - nie
którzy z chłopaków nawet od siedmiu lat - i mieliśmy nabożeństwo -
wspominał. - Doszliśmy do momentu, gdy mówi się o narodzinach 
Chrystusa, a potem zaśpiewaliśmy Cichą noc. Wciąż pamiętam twarze 
tych mężczyzn - wychudzone i wycieńczone - po większości z nich 
popłynęły wówczas łzy. Nie byli jednak smutni, ale bardzo szczęśliwi, że 
po raz pierwszy od wielu lat mogli się modlić razem - wspominał3. 

Te wspólne modlitwy, choć były niewątpliwie dla wielu z tych 
mężczyzn głębokim przeżyciem duchowym i emocjonalnym, którego 

2 L. Feldmann, John McCain: kemping faith, on his own terms, „Christian Science 

Monitor", 18 października 2007. 
3 Tamże. 



nie da się zanegować, miały także swój fundamentalny wymiar 
społeczny. Uobecniały bowiem podstawowy etos Amerykanina, sta
wiały go ponownie wobec podstaw jego narodowości i tożsamości, 
gdzie nieodmiennie odnaleźć można fundamentalne prawdy chrześci
jaństwa. Wspólne modlitwy więźniów należących do rozmaitych prze
cież wyznań i tradycji były zatem tyleż wspólnym odwoływaniem się 
do Boga, ile zarazem uobecnianiem tego, co - jeszcze wówczas 
w niezwykle mocnym stopniu - pozostawało komponentem 
amerykańskości, czyli do „religii obywatelskiej". To ona, by odwołać 
się do Samuela Huntingtona, „pozwala Amerykanom pogodzić świecką 
politykę z religijnym społeczeństwem i związać Boga z krajem w jedno, 
w celu religijnego uświęcenia patriotyzmu i narodowej legitymizacji 
przekonań religijnych - a tym samym połączyć potencjalnie sprzeczne 
rodzaje lojalności w lojalność wobec religijnego kraju"4. Ona również 
wskazuje, że samo istnienie Amerykanów ma cel religijny, a wojny toc
zone przez to państwo i ten naród nieodmiennie umieszcza w kontekś
cie religijnym i moralnym. I nie ma co ukrywać, że takie rozumienie 
wojny, także tej w Wietnamie, pozwalało łatwiej przetrwać jej ofiarom 
lata więzienia. Jej utylitarne, a także senso-, państwo- i narodorwórcze 
znaczenie nie powinno jednak przesłaniać faktu, że w pewnym zakresie 
religijność taka nabiera cech bardziej skoncentrowanej na narodzie 
(wybranym i przyprowadzonym do nowej ziemi obiecanej), niż na 
objawieniu i samym Jezusie Chrystusie. Zgrabne zastąpienie postaci 
i wydarzeń biblijnych postaciami i wydarzeniami z historii Stanów 
Zjednoczonych (George Washington staje się Mojżeszem, Europa 
Egiptem, Ameryka Ziemią Obiecaną, a Konstytucja czy Deklaracja 
Niepodległości nabierają cech tekstów sakralnych5). 

Nasycenie przestrzeni publicznej i politycznej symbolami 
religijnymi, odwołaniami do Biblii czy wręcz do Boga sprawia, że 
niezwykle trudno odróżnić w debacie, dyskursie czy zwyczajnym życiu 
to, co jest czysto obywatelskie (nie na darmo Ojcowie Założyciele 

4 S. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, 

tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2007, s. 100. 
5 R.V. Pierard, The Uneąual Yoke. Evangelical Christianity and Political Conser-

yatism, Eugene 2006, s. 121. 



podkreślali, że trudno budować państwo bez wierzących obywateli), a co 
już rzeczywiście szczerze religijne. Dlatego tak dużą rolę w ame
rykańskim chrześcijaństwie (przede wszystkim protestantyzmie, ale nie 
tylko) odgrywa „ponowne narodzenie", czy też „rozgrzanie serca" - to 
one bowiem odróżniają chrześcijan (coraz częściej judeochrześcijan) 
czysto kulturowych od tych, dla których Jezus Chrystus jest rzeczywi
ście osobistym Zbawicielem, przyjętym w pewnym, zazwyczaj ściśle 
określonym okresie życia. Dla Europejczyków jest to może niezrozumia
łe, nie mieści się też w ortodoksji katolickiej, ale dla nas, Amerykanów, 
to fundamentalne rozróżnienie może stać się użytecznym kryterium 
opisu rzeczywistości czy wręcz jej analizy. Tak jest też w przypadku 
Johna McCaina, który nie jest, jak by to powiedzieli amerykańscy 
telekaznodzieje, „powtórnie narodzony". Co zresztą oznacza, że trud
niej jest mu zdobyć głosy tych, którzy za takich się uważają. A stano
wią oni niemałą grupę wyborców, nie tylko zresztą republikańskich. 

Jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Wietnamie McCain ożenił się 
z rozwódką i adoptował jej dwoje malutkich dzieci z pierwszego 
małżeństwa (Douga i Andy), a wkrótce spłodził z nią własne dziecko -
Sidney. Jednak zaraz potem wyjechał na wojnę i dostał się do niewoli, 
toteż dzieci nie doświadczyły jego obecności we wczesnym dziecińst
wie. Ich pierwszym wspomnieniem była nieobecność ojca. - Nie mogę 
powiedzieć, żebym odczuwała brak ojca, boja nawet nie wiedziałam, co 
to znaczy ojciec - wspomina Sidney, którą ojciec opuścił, idąc na 
wojnę, gdy miała dziewięć miesięcy. - Kiedy ojciec wrócił do domu 
w 1973 roku, pamiętam, że wyciągnął do mnie ręce, a ja nie chciałam 
do niego podbiec - dodaje. Wstrząsem dla dzieci był również fakt, że 
John McCain natychmiast wprowadził w domu niemal wojskową 
dyscyplinę, którą utrzymywał mocą swojego autorytetu. - Nikt nie miał 
wątpliwości, kto tu jest szefem - uzupełnia obraz ojca Andy McCain6. 

' J. Steinhauer, Bridging 2 Marriages and 4 Decades, a Large, Close-Knit Brodo, „The 

New York Times", 27 grudnia 2007. 
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Nie zmienia to jednak faktu, że dzieci były z ojca dumne. Imponowały 
im mundur (część z nich związała się zresztą z wojskiem zawodowo), 
znajomości, ale i poczucie humoru, które nigdy ojca nie opuszczało. 

W miarę normalne życie rodzinne nie trwało jednak długo. Już 
bowiem pod koniec lat siedemdziesiątych McCain zaczął zdradzać ich 
matkę z nową partnerką - Cindy, z którą wkrótce potem się ożenił, i z 
którą żyje do chwili obecnej. Cindy była nie tylko młodsza (o niemal 
dwadzieścia lat od poprzedniczki), ale też dziedziczyła ogromną fortunę 
po ojcu. Dla dzieci nie miało to najmniejszego znaczenia, oznaczało zaś 
zniszczenie z trudem odzyskanej, odbudowanej i stworzonej na nowo 
rodziny. - To było dla nas niezmiernie trudne doświadczenie. Zawsze 
pozostaną nam po tym wspomnienia - ujmuje krótko Andy McCain, 
który spotkał się z nową żoną ojca dopiero po kilku latach, i to na 
służbowym gruncie w biurze senackim swojego ojca. Ten rodzinny 
wstrząs nie oznaczał jednak, inaczej niż u Rudolpha Giullianiego, 
całkowitego zerwania więzów z dziećmi z pierwszego małżeństwa. 
I choć prowadzą one własne życie, często określane ideologicznymi 
wyborami, które są nie do zaakceptowania przez ich ojca, to wspierają 
go w kampanii prezydenckiej, a nawet - choć niechętnie - wspominają 
go w wywiadach. Niechęć ta nie wypływa jednak z niechęci do ojca, 
z którym - jak twierdzą - pogodzili się, a z uznania, że tak dla niego, 
jak i dla nich, dyskrecja pozostaje wartością naczelną. 

Drugie małżeństwo oznaczało dla McCaina kolejne dzieci. 
Tym razem czworo: Maghan, Jimmy'ego, Jacka oraz adoptowaną Brid-
get (w poprzednich wyborach prezydenckich to właśnie ją zaatakowano 
najmocniej, twierdząc - niesłusznie - że jest ona dzieckiem poza-
małżeńskim McCaina). Ta grupa dzieci wychowywała się już jednak w zu
pełnie innych warunkach. Od 1982 roku McCain zasiadał bowiem 
najpierw w Izbie Reprezentantów, a później w Senacie, a zatem był w do
mu rzadziej i nieczęsto uczestniczył w wychowaniu swoich dzieci. 
Starał się im to jednak rekompensować rozmaitymi rozrywkami, 
wycieczkami czy nawet uczestnictwem w imprezach, na które sam 
nigdy by się nie pofatygował. Nie zmieniło to jednak faktu, że McCain 
pozostał człowiekiem starannie ukrywającym swoje emocje i podobnie 
wychowującym dzieci. Dlatego zapewne dla nikogo nie było zaskocze
niem, że trzech z czterech jego synów poszło wytyczoną przez tradycję g
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rodzinną drogą i przywdziało mundury (Doug jest pilotem marynarki, 
Jack studiuje obecnie w Akademii Marynarki Wojennej, a Jimmy 
wstąpił do oddziałów Marines), a czwarty nie zrobił tego tylko dlatego, 
że wyrzucono go z Akademii Marynarki Wojennej. Ich motywacja 
pozostawała niemal zawsze taka sama: chcę być częścią tradycji rodzin
nej, jak to ujął Jack, odpowiadając swojej matce na pytanie, dlaczego 
i on wstępuje do armii. 

Ta odpowiedź pokazuje, jak bardzo osobiste życie McCainów 
związane jest z czymś, co określić można świeckim credo Amerykanów. 
Wierność fladze, mundurowi, honorowi rodziny, ale i kraju stanowią 
istotę ich osobowości oraz osobistej tożsamości. Religia jako taka jest 
tylko jej umocnieniem, elementem istotnym o tyle, o ile przydaje patrio
tyzmowi korzeni religijnych, a może nawet - trzeba to powiedzieć moc
niej - o ile tworzy z patriotyzmu uczucie religijne. Tak jest zresztą 
u McCaina, którego patriotyzm, jak sam przyznawał w rozmaitych wys
tąpieniach, nie jest uczuciem wypływającym z kultury, narodowości czy 
więzi międzypokoleniowych. Ameryka nie jest dla niego tylko krajem 
czy narodem, ale ideą, której trzeba być wiernym za wszelką cenę 
i rozprzestrzeniać ją na cały świat7. W ten sposób Ameryka staje się, by 
posłużyć się niezwykle trafnym określeniem Tocqueville'a, już nie 
tylko „narodem o duszy Kościoła", ale wręcz narodem o misji Kościoła. 
I to właśnie tej misji stara się być wierny na każdym etapie swojego 
życia McCain. 

Wejście w politykę 

Nowa żona symbolizowała w życiu McCaina także inne zmiany. Z ofi
cera przedzierzgnął się on bowiem w polityka i w r982 roku po raz pier
wszy zasiadł w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Pięć lat 
później był już senatorem z Arizony, dokąd przeprowadził się z Cindy. 
Błyskawiczna kariera została jednak zatrzymana gigantycznym skan
dalem finansowym, gdy firma, na rzecz której lobbował McCain, 
zbankrutowała. Od tego momentu polityk zaangażował się w walkę 

R. Ponnuru, Hautings, Visions: The civic religion ofJohn McCain, „National Review", 
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z korupcją i nielegalnym lobbingiem - i to pozwoliło mu odzyskać re
putację8. W tym czasie McCain - jako przeciwnik aborcji oraz zwolen
nik mocnego zaangażowania, także militarnego, USA w politykę 
zagraniczną - uznawany był za konserwatystę. Obraz ten zmienił się 
jednak po tym, gdy McCain wraz z demokratycznym senatorem Russem 
Feingoldem przeforsował reformę prawa dotyczącego finansowania 
partii politycznych, która uderzyła szczególnie mocno w republikanów. 
Od tego momentu stał się wrogiem numer jeden nie tylko części włas
nej partii, ale również organizacji tradycyjnie ją wspierających, w tym 
National Rifle Association (NRA), walczącej od lat z wszelkimi próba
mi ograniczenia dostępu do broni. 

To właśnie tamta decyzja sprawiła, że McCain nie został 
republikańskim kandydatem na prezydenta w roku 2000. Po wygranej 
w prawyborach w New Hampshire konserwatyści i ewangelikalni li
derzy opinii przypuścili na niego zdecydowany atak. Oskarżono jego 
adoptowaną córkę o niewłaściwe pochodzenie, a z niego zrobiono 
głównego wroga prawdziwych konserwatystów. Ostatecznie kampa
nia okazała się skuteczna i McCain odpadł. Ale nie oznaczało to, 
wbrew pozorom, wcale upadku jego autorytetu. Dla wielu 
amerykańskich wyborców niezależnych, ale też dla mniej konser
watywnych członków partii republikańskiej, pozostał on autorytetem 
i jednym z nielicznych polityków, którym można zaufać. Swoją pozy
cję „niezależnego" senatora republikańskiego umacniał zresztą 
również później, współpracując z demokratą Joe Libermanem nad 
ustawą ograniczającą emisję dwutlenku węgla czy wchodząc do 
grupy demokratycznych i republikańskich senatorów, których celem 
było wyjście z klinczu w sprawie nominacji sędziowskich do Sądu 
Najwyższego. 

Jednak gwoździem do trumny w ramach własnej partii stało 
się wsparcie słynnej ustawy imigracyjnej, która otworzyła milionom 
Latynosów, przebywających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, 
drogę do amerykańskiego obywatelstwa. „Żaden inny narodowy lider 
republikański nie zrobił więcej i nie był bardziej zaangażowany na 
rzecz przyznania legalnego statusu 12-20 milionów nielegalnych 

8 A. Ward, Profile: John McCain, „Financial Times", 28 stycznia 2008. 



imigrantów niż McCain. Żaden, nawet George W. Bush" - irytował się 
W.J. Antle III na łamach „American Conservative" i uzupełniał listę 
zarzutów o przyznanie McCainowi nagrody przez Ligę Zjedno
czonych Obywateli Latynoamerykańskich (LULAĆ)9. W ten sposób 
wpisał się on, zdaniem wielu swoich najbardziej konserwatywnych 
kolegów, w nurt niszczenia tożsamości amerykańskiej, opierającej się 
nie tylko (jak zdaje się sądzić on sam) na amerykańskim credo pub
licznym, ale także na anglosaskiej kulturze i protestantyzmie oraz 
zastępowania jej nowym tworem, który zawierać będzie w sobie 
tradycję hiszpańską i o wiele mocniejszą rolę katolicyzmu (i to w wer
sji niezamerykanizowanej). To zaś oznaczać ma koniec Ameryki w jej 
dotychczasowej wersji. Opowiadając się zatem po stronie imigrantów, 
McCain w istocie - według swych oponentów - odrzucił własne 
dziedzictwo i zdradził wartości patriotyczne. A tego wybaczyć mu nie 
można. 

I nie wybaczono, przynajmniej w szeregach zwykłych, kon
serwatywnie nastawionych republikanów. Bo choć McCaina poparł już 
i Mitt Romney, i Bush senior, i nawet obecny prezydent, i choć McCain 
robił wszystko, by pojednać się z protestanckimi fundamentalistami 
i ewangelikalnymi politykami, choć na różne sposoby kokietował kon
serwatystów - to jednak w lutowych badaniach grupy Barna mniej 
ewangelikalnych konserwatywnych chrześcijan chciało głosować na 
niego (9,1 procent) niż na Baraka Obamę (26,3 procent) czy Hillary 
Clinton (19,6 procent). Wśród konserwatystów pojawił się nawet 
pomysł, by poprzeć kandydata niezależnego albo kandydata Partii 
Konstytucyjnej. Miałby to być wyraźny sygnał dla liderów zarówno 
Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej, by zrewidowali oni swe 
wsparcie dla kandydatów, którzy są całkowicie nie do zaakceptowania 
przez ewangelikalnych chrześcijan. Trudno nie dostrzec w tych 
zapowiedziach także próby zmiękczenia McCaina, tak by jasno 
i wyraźnie zdeklarował się on w kontrowersyjnych dla religijnej pra
wicy kwestiach, przede wszystkim odnoszących się do „małżeństw" 
gejowskich czy finansowania badań nad ludzkimi komórkami 
macierzystymi z budżetu federalnego. 

9 W.J. Antle III, Presidential Pardon, „American Conservative", 11 lutego 2008. 



Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek 

Zmasowany atak konserwatystów i ewangelikalnych chrześcijan na 
McCaina wcale nie oznacza jednak, że jest on choć w przybliżeniu tak 
liberalny w kwestiach obyczajowych, jak jego były konkurent do no
minacji prezydenckiej w Partii Republikańskiej, Rudolph Giulliani czy 
nawet - wychwalany obecnie pod niebiosa, a także krytykowany za li
beralne poglądy - Mitt Romney. W odróżnieniu od nich obu bowiem 
McCain deklaruje postawę pro-life, a nawet zmianę legalizującego 
aborcję orzeczenia Sądu Najwyższego Roe kontra Wade. Jego postawa 
skłoniła nawet jedną z czołowych grup proaborcyjnych w Stanach Zjed
noczonych do określenia go mianem „radykalnie przeciwnego prawu 
kobiet do wyboru". - Często uznaje się, że niezależnie od tego, czy 
wygra republikanin, czy demokrata, to ostatecznie nowym prezydentem 
będzie zwolennik aborcji. Ale niewielu Amerykanów wie, że McCain 
jest radykalnie przeciwko wyborowi kobiety - podkreśla w wypowiedzi 
dla mediów Nancy Keenans, szefująca proaborcyjnej organizacji 
NARAL. 

Za dowód na poglądy pro-life nieodmiennie służą politykom 
i dziennikarzom publiczne deklaracje McCaina, który od wielu lat stale 
zapewnia, że jest przeciwnikiem aborcji, a nawet zwolennikiem delega
lizacji tego procederu. - To się nie zmienia - mówił republikański 
kandydat na prezydenta w lutym 2006 roku. Ale nie jest to do końca 
prawda. Jak ustalili amerykańscy obrońcy życia z portalu 
LifeNews.com, powołujący się na wewnętrzną platformę w Partii 
Republikańskiej wspierającą walkę o życie, w 1999 roku pytany przez 
„San Francisco Chronicie" o to, czy zgłosiłby pomysł unieważnienia 
orzeczenia Roe kontra Wade, McCain odpowiedział, że jego zdaniem 
nie ma do tego odpowiedniego klimatu społecznego, a poza tym nie 
chciałby skazywać kobiet na konieczność dokonywania aborcji w nie
bezpiecznych dla nich warunkach i okolicznościach10. Równie kry
tycznie na temat postawy pro-life McCaina wypowiadał się jego par
tyjny kolega i wieloletni współpracownik Rick Santorum. Jego 

10 S. Ertelt, John McCain Questioned on His Opposition to Abortion, GOP Pro-Life Plat

form, 5 stycznia 2008, cyt. za: www.lifenews.com/nat3596.html 
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zdaniem, senator z Arkansas nie podchodzi do kwestii obrony życia 
z wystarczającym zaangażowaniem, i w istocie jego poglądy mieszczą 
się w republikańskim mainstreamie", który - wbrew temu, co się częs
to sądzi - wcale nie jest jednoznacznie przeciwko aborcji. Republikańs
cy libertarianie niemal w całości opowiadają się za „prawem do 
wyboru", nie inaczej jest z częścią neokonserwatystów, którzy domaga
ją się jedynie ograniczenia liczby wykonywanych aborcji, a nie 
całkowitego ich zakazu12. 

Zaufanie do zaangażowania McCaina na rzecz życia ogranicza 
również fakt, że wypowiadał się on wielokrotnie za kontynuowaniem 
badań nad ludzkimi zarodkami, a nawet za tworzeniem komórek 
macierzystych z ludzkich embrionów. Jakby tego było mało, sprzeciwił 
się wypracowanemu przez George'a W. Busha kompromisowi w tej 
kwestii i opowiadał się za odrzuceniem zakazu finansowania takich 
badań z budżetu federalnego. - Jego poparcie badań nad pochodzącymi 
z ludzkich embrionów komórkami macierzystymi pokazuje, że McCain 
nie jest prawdziwie pro-life - podkreśla Colleen Parro, szefująca 
Republican National Coalition for Life. - Jeśli godzisz się na to, by 
zabijać człowieka po to, by pomóc innemu człowiekowi, to trudno się 
po tobie spodziewać, że doprowadzisz do zakazu legalnej aborcji -

dodaje Parro. 
Podobnie „nieokreślone", zdaniem jego 
przeciwników, było też stanowisko McCaina 

w sprawie tzw. „małżeństw homoseksualnych". 
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John McCain Not Passionately Pro-Life, 14 sty

cznia 2008, cyt. za: 

www.lifenews.com/nat3612.html 
12 Szerzej na ten temat w M. Durham, The 

Christian Wright, thefar right and the bound-

aries of American Consematism, New York 

2000, s. 84-104. 

http://www.lifenews.com/nat36


Pytany o to, czy powinny być one dozwolone, odpowiadał nieodmien
nie, omijając istotę problemu: „Sądzę, że jeśli ludzie chcą mieć jakieś 
prywatne ceremonie ślubne, to jest to w porządku. Ale nie oznacza to, 
że chcą zalegalizować małżeństwa osób tej samej płci". W jednym 
z radiowych wywiadów poszedł jeszcze dalej i przyznał, że powinna ist
nieć możliwość zawierania „związków cywilnych" osób tej samej płci. 
- Nie sądzę, by małżeństwa gejowskie powinny stać się legalne. Ale 
sądzę, że ludzie powinni mieć możliwość wchodzenia w kontrakty re
gulujące wiele spraw prywatnych - mówił McCain w wywiadzie dla 
radia ABC. 

Jednak to nie tego typu wypowiedzi najmocniej ciążą w oczach 
światopoglądowych konserwatystów na wizerunku McCaina, lecz jego 
decyzje. Gdy w 2004 roku administracja George'a W. Busha próbowała 
przeforsować konstytucyjny zakaz małżeństw osób tej samej płci, 
McCain był jedną z osób, która zdecydowanie się temu sprzeciwiała. 
Powodem były jednak, co podkreślał obecny kandydat na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, nie tyle „prawa gejowskie", ile przywiązanie 
do tradycyjnych relacji między władzą stanową a władzą federalną, 
która „uzurpowała sobie uprawnienia od zawsze zagwarantowane wła
dzom stanowym". Że nie było to tylko mydlenie oczu, pokazuje fakt, iż 
w roku następnym, gdy to obywatele stanu Arkansas próbowali 
wprowadzić analogiczny zakaz do swojej stanowej konstytucji, McCain 
był już za tym projektem13. 

Jesteśmy narodem judeochrześcijańskim 

Fakt, że w pewnych kwestiach McCain odbiega od obecnej repub
likańskiej ortodoksji (jeśli w ogóle coś takiego istnieje), której klimat 
nadają bardziej ewangelikalni chrześcijanie i społeczni konserwatyści, 

-

" E. Diaz, Gay-marriage ban iniliatire wins supportfrom McCain, „Arizona Republic" 

26 sierpnia 2005. 



niż również obecni w tej partii libertarianie, nie oznacza, że blisko mu 
do demokratów czy rozmaitych postępowych chrześcijan. Ci ostatni, 
podobnie zresztą jak republikańscy paleokonserwatyści, nie mogą 
wybaczyć mu jednoznacznego wsparcia dla wojny w Iraku, które 
wypływało u niego, podobnie zresztą jak u neokonserwatystów, 
z głębokiego przekonania, że Ameryka ma do spełnienia pewną misję 
na świecie. Istotę zarzutów, zarówno postępowców, jak i skrajnych kon
serwatystów, wobec McCaina wyraził najlepiej Patrick J. Buchanan. 
„McCain chce być prezydentem wojny"14 - wskazywał. A wtórował mu 
redaktor naczelny portalu internetowego Antiwar.com Justin Raimondo: 
„Jeśli McCain ostatecznie zasiądzie w Białym Domu, Stany Zjednoc
zone rozpoczną nowe wojny, i to nie tylko na Bliskim Wschodzie"". 

Jednoznaczne opowiedzenie się za wojną w Iraku nie wypływa 
jednak u McCaina z militaryzmu czy neokonserwatyzmu, a raczej 
z przywiązania do pewnego rozumienia amerykańskości. Republikańs
ki kandydat na prezydenta uznaje bowiem, że jej fundamentem jest 
głoszenie, a gdy trzeba przynoszenie wolności całemu światu. Podstawą 
tego przekonania jest głębokie przywiązanie do tradycyjnego rozu
mienia roli i misji Stanów Zjednoczonych, zakorzenionych jeszcze 
w czasach Ojców Założycieli, widzących w Ameryce nowy Izrael, 
któremu Bóg powierzył zadanie zbudowania prawdziwie chrześci
jańskiego kraju. I to właśnie z tego przekonania wypłynęła deklaracja, 
za którą McCain zebrał słowa potępienia z lewej strony sceny poli
tycznej, że konstytucja Stanów Zjednoczonych uznaje Amerykę za 
„naród chrześcijański". I nie pomogły zastrzeżenia, że chodzi tu o głęb
sze rozumienie terminu „naród chrześcijański", w którym skupiamy się 
na wierności zasadom moralnym Ewangelii, przyjmując ubogich, 
chorych i cierpiących prześladowanie"1 - McCain okrzyknięty został 
religijnym fundamentalistą, tym bardziej że w innym miejscu tego 
samego wywiadu miał wyraźne trudności z uznaniem, iż muzułmanin 
mógłby być prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

14 P.J. Buchanan, The Great Betrayal, „American Conservative"', 11 lutego 2008. 
15 J. Raimondo, The Madness ofJohn McCain, „American Conservative", 11 lutego 2008. 
16 John McCain: Constitution Estahlished a „ Christian Nation". Intemiew by Dan Gil-

goff, cyt. za: www.beliefhet.com/story/220/story_22001.html. 

http://Antiwar.com
http://www.beliefhet.com/story/220/story_22001.html


A przecież w stwierdzeniach McCaina nie ma nic zaskaku
jącego. W przepisach stanowych przez wiele lat zachowywano klauzule 
uniemożliwiające pełnienie funkcji publicznych osobom, które nie wyz
nawały podstawowych prawd chrześcijańskich, zaś opinie o Ameryce 
jako „narodzie chrześcijańskim" prezentowali nie tylko liczni prezyden
ci, ale również sędziowie Sądu Najwyższego. „«Jesteśmy narodem 
chrześcijańskim» - zadeklarował Sąd Najwyższy w 1811 roku. 
«Jesteśmy narodem chrześcijańskim - zadeklarował Senacki Komitet 
do spraw Sądownictwa w 1853 roku - niemal cała populacja naszego 
kraju należy do jednego z wyznań chrześcijańskich lub sympatyzuje 
z którymś z nich». W samym środku wojny secesyjnej Lincoln również 
określił Amerykanów jako naród chrześcijański. W 1892 roku Sąd 
Najwyższy ponownie oświadczył, że «Ameryka jest narodem chrześci-
jańskim». W 1908 roku Komitet Izby Reprezentantów stwierdził, że 
Stany Zjednoczone są «narodem chrześcijańskim)), a «najlepszą 
i jedyną podstawą trwałości instytucji republikańskich jest chrześcijańs
ki patr iotyzm». W 1917 roku Kongres uchwalił dzień modli twy 
w poparciu dla wysiłku wojennego (...) W 1931 roku Sąd Najwyższy 
potwierdził wcześniejszy pogląd: «Jesteśmy narodem chrześcijańskim, 
przyznajemy sobie wzajemnie równe prawa do wolności religijnej i z sza
cunkiem uznajemy swój obowiązek porządkowania się woli Bożej"17» 
- poprzez takie przykłady omawia historię koncepcji „narodu chrześci
jańskiego" Samuel Huntington. 

Koncepcja ta, o czym również trzeba pamiętać, raczej nie 
bywała rozumiana wykluczające Chrześcijaństwo (w wersji protes
tanckiej), pozostając fundamentem tradycji Stanów Zjednoczonych, nie 
miało wykluczać innych obywateli, ale dostarczać podstaw ideowych 
czy wręcz powodów do wierności nowemu państwu. Chrześcijaństwo to 
było zresztą często ograniczane do swoistej religii obywatelskiej, w któ
rej wartość zachowywały moralne, ideologiczne nakazy i normy Ewan
gelii, bez odwołania się jednak choćby do osoby i misji Jezusa Chrys
tusa. I nie inaczej jest z chrześcijaństwem politycznym (czy koncepcją 
„narodu chrześcijańskiego") Johna McCaina. Ono również nie ma 

" S. Huntington, dz.cyt., s. 95-96. 



wyrazistych konturów wyznaniowych, brakuje też w niej jasnego 
odwołania do postaci Jezusa Chrystusa. 

Problemy z tożsamością wyznaniową 

Najdobitniej widać to w kwestii przynależności wyznaniowej McCaina. 
Przez lata odwoływał się on do swoich episkopalnych korzeni. 
Opowiadał o nauce w episkopalnej szkole, uczęszczał (niezbyt, jak sam 
przyznawał, regularnie) do episkopalnych kościołów, modlił się 
z episkopalnych modlitewników. Trudno się temu zresztą dziwić, bo 
przez wiele lat Kościół Episkopalny Stanów Zjednoczonych pozostawał 
jednym z najwierniejszych propagatorów „amerykańskiej religijności", 
w której wierność honorowi, rodzinie, narodowi i fladze stanowiła istotę 
wyznawanej wiary. Jednak od mniej więcej trzydziestu lat wartości te 
były systematycznie wypychane z kręgu zainteresowań duszpasterskich 
episkopalnych duchownych. Zastępowała je praca na rzecz pokoju, 
równości płciowej czy inkluzywizmu seksualnego. Skutek był taki, że 
tradycyjnie nastawieni episkopalianie odpływali, przechodząc albo do 
którejś z ortodoksyjnych wspólnot staroanglikańskich, albo do bardziej 
tradycyjnych Kościołów protestanckich, a nawet do Cerkwi pra
wosławnej czy Kościoła katolickiego. 

Podobny ruch wykonał również McCain. I choć nie motywuje 
go ideowo, to sam fakt wyboru nowej wspólnoty daje wiele do myśle
nia. Po latach poszukiwań obecny republikański kandydat na prezyden
ta odnalazł się we wspólnocie, do której należąjego druga żona i dzieci, 
czyli w Południowej Konwencji Baptystów. Wyznanie to w odróżnieniu 
od Kościoła episkopalnego zachowało swój tradycyjnie amerykański 
charakter. Wspiera ono misję Stanów Zjednoczonych w krajach arab
skich, uznaje i opowiada się za wojną w Iraku oraz propaguje wśród 
emigrantów amerykański styl życia. Słowem, zachowuje nie tylko 
ewangelikalną teologię i duchowość, ale również amerykańską religię 
obywatelską. I wiele wskazuje na to, że właśnie ten ostatni element 
przyciągnął McCaina do owego wyznania. Trudno bowiem w jego 
wypowiedziach odnaleźć przywiązanie do duchowości ewangelikalnej. 
Pytany o to, czy ochrzcił się ponownie (a Południowa Konwencja Bap
tystów, jak każde wyznanie baptystyczne, wymaga tego od swoich 



członków), polityk odpowiedział, że jeszcze nie, ale rozmawia o tym ze 
swoim pastorem. Dopytywany o „powtórne narodzenie", którego 
przeżycie jest jednym z fundamentalnych elementów ewangelikalnej 
duchowości, nie ukrywa, że nigdy go nie przeżył. A to oznaczać może, 
że bardziej niż duchowość czy doktryna baptystów pociągnęło McCaina 
do nich polityczne ukierunkowanie i przywiązanie do tradycji owej 
denominacji. Podobnie oceniał zresztą wiarę republikańskiego polityka 
emerytowany pastor jego zboru jeszcze w roku 2000. - Obawiam się 
o jego osobistą relację z Chrystusem - podkreślał Richard Jackson 
i dodawał, że McCain nie jest osobą duchowo dojrzałą, a w kwestiach 
biblijnych pozostaje nowicjuszem18. 

Od tamtego momentu niewiele się chyba zmieniło. Chrześci
jaństwo pozostaje dla republikańskiego polityka fundamentem prawdzi
wego patriotyzmu amerykańskiego, czymś, bez czego nie sposób go 
zachować i pozostać wiernym honorowi rodziny i tradycji. Ale stop
niowo coraz mocniej staje się obecny w jego wypowiedziach inny 
wątek: świadomość znaczenia odkupienia w życiu chrześcijanina. - N i e 
zawsze odnoszę sukcesy: wielokrotnie upadam. I dlatego fundamentem 
mojej i waszej wiary jest odkupienie. Dzięki niemu odzyskuję poczucie 
komfortu i nabieram mocy do dalszego działania - deklaruje McCain. 
Problem z tym wyznaniem jest tylko taki, że ujmuje ono chrześcijań
stwo i wiarę w odkupienie w kategoriach niezwykle utylitarnych. A to, 
choć oczywiście nie jest pozbawione sensu, ogranicza rolę religii do 
zadań państwo- i osobotwórczych. A to u McCaina, wyznawcy 
amerykańskiego honoru, munduru i flagi, nie jest przypadek. 

BENJAMIN PHILIPPE 

Tłumaczył: BŁAŻEJ ADAMCZYK 

l! D. Van Biena, McCain's Faith: 1 Pray Regurarly, „Time", 13 marca 2000. 



„Jestem przekonany, że Putin może się okazać bardzo silnym, 
sprawnym, prostolinijnym przywódcą". 

Prezydent USA Bill Clinton (2000) 

„Prezydent Rosji nie może być złym człowiekiem. Spojrzałem mu 
głęboko w oczy i ujrzałem jego duszę". 

Prezydent USA George W. Bush (2001) 

„Prezydent Putin był agentem KGB, więc nie może mieć duszy". 
Senator Hillary Clinton (2008) 

„Bush był wyczulony na każdą kwestię. Słuchał z niezwykłą uwagą. Od 
początku zapanowała atmosfera szczególnego zaufania". 

Prezydent Rosji Władimir Putin (2001) 

„Czyi zaufanie nie jest łatwe do osiągnięcia? Jesteś byłym pułkowni
kiem KGB, który nie zapomina o tym, aby świętować dzień narodzin 
KGB. W 1999 roku podczas wystąpienia przed oficerami służby bez
pieczeństwa wypowiadasz się w starym komunistycznym stylu, zwraca
jąc się do zgromadzonych per towarzysze. Jesteś rzeźnikiem Czeczenii, 
zachwycającym się czołgami, myśliwcami, łodziami podwodnymi. 
Wzmocniłeś więzi swego kraju z każdą komunistyczną dyktaturą 
i wrogim państwem na naszej planecie. Mówiąc najkrócej, jesteś jas
trzębiem. Twoim idolem jest Feliks Dzierżyński, a twój przydomek to 
«mały Andropow». Przy tym wszystkim wszystko, co musisz uczynić, 
formułując wcześniej swoje niewielkie oczekiwania w związku ze 
szczytem (USA - Rosja), to wychwalać pod niebiosa amerykańskiego 
prezydenta, a Biały Dom rozpłynie się z wdzięczności i odetchnie z ulgą. 
Oto jak wygląda dyplomatyczna gra w rosyjskim stylu". 

Amerykański politolog Jejfrey Richard Nyąuist (2001) 

„Zajrzałem w oczy Putina i zobaczyłem w nich trzy litery: K, G i B". 
Senator John McCain (2007) 



„Stalin to wielki i dobry człowiek". 
Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (1945) 

„Nawet 100 uśmiechów nie zdoła przekonać Putina, że 
Polacy lubią czekistów". 

Były prezydent Litwy lytautas Landshergis (2008) 

„Wbrew wszystkim trudnościom udało nam się zachować rdzeń kolosa, 
jakim był Związek Sowiecki". 

Władimir Putin (2004) 

„Rosyjski prezydent jest we współczesnym świecie odpowiednikiem 
geniusza przebiegłości, jakim był kardynał Richelieu. Takiego właśnie 
strategicznego talentu potrzeba Ameryce. Dlatego sądzę, że to 
Władimir Putin powinien być następnym lokatorem Białego Domu". 

Komentator „Asia Times" Spengler (2008) 

„Kiedy słyszymy, jak Putin mówi, że nie pozwoli na żadną pomarań
czową rewolucję w Rosji, że nie zgodzi się, by szakale wspierane przez 
Zachód mieszały się w wewnętrzne sprawy jego kraju, mamy ochotę 
pękać ze śmiechu. Tak naprawdę zaś powinniśmy go brać wyłączenie 
na serio". 

Amerykański politolog Robert Kagan (2008) 

„Jesteśmy krajem wieloreligijnym i wielokulturowym. Żeby się o tym 
przekonać, zapraszam pana do Moskwy, gdzie może pan przejść na 
islam, nawet najbardziej radykalny. Mamy także specjalistów od 
obrzezania. Będzie się pan mógi poddać temu zabiegowi, najlepiej tak, 
żeby nic nie odrosło". 

Władimir Putin do dziennikarza „Le Monde" (2003) 

„Putin nigdy nie kłamie". 
Rosyjski publicysta Michał Leontiew (2008) 

„Znów jesteśmy u władzy, tym razem na zawsze". 
Władimir Putin (1999) 



P
O

L
IT

Y
K

A
 H

IS
T

O
R

Y
C

Z
N

A
 

W
 S

Ł
U

Ż
B

IE
 

O
L

IG
A

R
C

H
II

 

Gdy spotykam się z oficjal
nymi przedstawicielami 

Rosji, słyszę wypowiadane 
z kamienną twarzą 

stwierdzenie, że ta oto 
czarna ściana za moimi 

plecami jest idealnie biała. 
Kiedyś brałem w Moskwie 

udział w dyskusji telewi
zyjnej na temat stosunków 

polsko-rosyjskich. Roz
mowa zeszła na pakt 

Ribbentrop-Mołotow. na co 
usłyszałem, że przecież 

wcześniej był pakt 
Beck - Hitler. Oczywiście 

ręce mi opadły, bo takiego 
paktu nigdy nie było. 



Od kilku lat rosyjskie władze 
w nachalny sposób propagu
ją ideologię neoimperialną. Za
przęgły do tego nowoczesną tech
nologię, dziennikarzy oraz 
zastępy usłużnych naukowców, 
którzy są w stanie usprawiedliwić 
albo przemilczeć każdą histo
ryczną zbrodnię, byle uzasadnić 
dziejową misję rosyjskiego 
imperium. Po co właściwie ten 
trud? Czy rządzący mają w rym 
jakiś pozytywny cel polityczny? 

- Niestety, jest nie tylko tak, że to 
ekipa polityczna Putina próbuje 
zmobilizować wokół tej ideologii 

społeczeństwo. To raczej społeczeństwo, a mówiąc ściślej jego elity 
intelektualne i polityczne najbardziej aktywne w latach 90. pociągnęły 
za sobą tę ekipę polityczną. 

Ideologia neoimperialną jest odpowiedzią na głos dominujący 
w rosyjskiej debacie intelektualnej w Rosji od roku 1994. Wcześniej 
ekipa Borysa Jelcyna próbowała narzucić, czy też wspierać inny język 
opisu sytuacji w Rosji, inny sposób widzenia rosyjskich interesów, 
w końcu inną perspektywę szczęścia jej obywateli. Na początku, 
zwłaszcza pierwszej kadencji Jelcyna nie było nastawienia na ideologię 
neoimperialną, wielkomocarstwową czy szowinistyczną. Skutek był 
taki, że państwo było oskarżane przez dużą część elit intelektualnych, 
które mogły się wtedy wypowiadać w mediach (niekoniecznie państ
wowych) o to, że zdradza wielkomocarstwową tradycję Rosji. Rządzą
cych wprost nazywano odstępcami. Pod pręgierzem tych oskarżeń w 
trakcie swojej drugiej kadencji ekipa Jelcyna zaczęła się adaptować do 
tej dominującej ideologii i przejmować ten język... 

...wykreowany przez takich ludzi, jak Aleksander Dugin czy Alek
sander Panarin. 



- Szczególnie przez Dugina, bo Panarin nie był tak widoczny w mediach. 
Warto tu też wymienić błaznów wyprodukowanych przez politykę 
rosyjską połowy lat 90., na przykład Władimira Wolfowicza Żyri-
nowskiego. Książki, które ten ostatni wtedy pisał, popularyzowały te 
idee, które w niemałej części przejął później prezydent Putin. Zastępca 
Żyrinowskiego, Aleksander Mitrofanow, także od dawna produkuje 
ciekawe książki w tym duchu. Jest cała plejada historyków, politologów, 
często mająca głębokie tradycje rodzinne w propagandzie komunistycz
nej, tak jak Natalia Narocznicka, historyk Rosyjskiej Akademii Nauk. 
Jest ich naprawdę cały legion, przynajmniej kilkaset nazwisk. Oni byli 
w latach 90. bardzo aktywni w mediach, ale raczej tych niezwiązanych 
z rządem. Z czasem ich poglądy asymilowały się w kręgach władzy, aż 
wreszcie władza, przejmując właściwie pełną kontrolę nad mediami 
elektro-nicznymi - co stało się już w okresie rządów Putina - będzie 
mówiła właściwie ich językiem. W niewielkim stopniu tę frazeologię 
uzupełniły propagandowe formuły, na których zależało Putinowi ze 
względu na grę prowadzoną z Zachodem, czyli hasła dotyczące pra
worządności, dyktatura prawa itp. 

W tym, co Pan mówi, pobrzmiewa trochę przekonanie, że życie 
publiczne w Rosji jest w dużej mierze kreowane, że niektóre osoby 
czy instytucje po prostu się wymyśla, bo z jakichś powodów są 
potrzebne „właścicielom Rosji". Pisał o tym m.in. brytyjski slawista 
Andrew Wilson w swojej popularnej książce Yirtual politics. I tu 
powstaje pytanie, kim są „właściciele Rosji"? Możemy chyba 
włożyć między bajki interpretacje popularnych tygodników, że 
„jedynowładcą" jest Władimir Putin i wszystko to, co się w Rosji 
dzieje, jest po to, aby umocnić jego władzę. Wiele faktów przema
wia za tym, że Rosją rządzą służby specjalne, ale czy jesteśmy w stanie 
określić precyzyjniej jakie? Która ich część stanowi Grupę Trzyma
jącą Władzę i czyim właściwie człowiekiem jest Putin? Czy jest 
wyłącznie twarzą, czy też jest do pewnego stopnia niezależny? 

- Mam za mało danych, żeby rozpatrywać walki frakcyjne wewnątrz 
służb, chociaż tego typu spekulacje są obecne w próbach analizy rzeczy
wistości rosyjskiej. Obserwuję natomiast zjawiska, które da się 



odczytać w sposób prostszy, gdzie ta wiedza nie jest konieczna. Zacznij
my może od tego, że Rosja odziedziczyła swoje elity polityczno-
społeczno-gospodarcze po ZSRS. To warto podkreślić: te elity są zako
rzenione w kilku już pokoleniach. To są dzieci i wnuki ludzi, którzy albo 
wywodzą się ze służb, albo z jakichś wielkich przedsiębiorstw sowieckich. 
W nie-dużym stopniu „dopełnieni" przez samorodnych geniuszy finan
sowych spekulacji, którzy w te układy kolegów z odpowiednią 
genealogią potrafili wejść i dodać do nich swoją inwencję i talent. 

Nie wydaje mi się, aby to były struktury określone przez 
interesy służb, a tym bardziej, aby te interesy służb były tożsame 
z interesami imperium. Nie wydaje mi się, aby za przemianami kilku
nastu ostatnich lat w Rosji stał jakiś pozbawiony innych pokus zły 
geniusz, który chce podbić świat przy pomocy wielkiej manipulacji, 
wzmacniającej stopniowo potęgę imperium rosyjskiego i osłabiającej 
wszystkich jej wrogów. Raczej służby KGB, które się przekształciły w kil
ka innych organizacji, mają swoje klany, swoje powiązania z ludź
mi, którzy w różnych innych gałęziach nomenklatury zrobili karierę 
i wspólnie przejęli większość majątku po Związku Sowieckim, kon
trolując go, dzieląc ten majątek między wielkie rody oligarchiczne, 
które dziś mają swoje służby, swoich reprezentantów we władzy i którzy 
dość ostro spierali się o swoje udziały w tej, nazwijmy to, pół żartem, pół 
serio, Spółce Rosja. Te walki okazały się dla nich wszystkich bardzo szkodli
we i doprowadziły do sytuacji wymuszonej zgody. Symbolem tej 
wymuszonej zgody stał się właśnie prezydent Putin. Nie jako władca 
służb czy też pierwszy sługa imperium, ale jako pierwszy sługa czy sym
bol oligarchicznej kontroli nad Rosją, która jest nadal sprawowana. 

Pod tym względem Rosja Putina nie bardzo się różni od Rosji Jel
cyna. Po prostu paru miliarderów odpadło, bo złamali reguły gry. Chcieli za 
dużo, w dodatku odważyli się wykorzystać swoje bogactwo do rozgrywek 
politycznych, a to groziło pluralizacją systemu, upodmiotowieniem 
społeczeństwa, czyli utratą kontroli nad nim. To były „zbrodnie", które 
popełnili. Oczywiście zrobili to we własnym interesie, ale - jak interpre
towała to reszta ich kolegów oligarchów - długofalowy interes oligarchii 
rosyjskiej polega na tym, żeby społeczeństwa (nie jego elit zakorzenionych 
w ZSRR, ale młodszych pokoleń, mogących współcześnie artykułować 
swoje interesy i swój świat wartości) nigdy nie dopuścić do głosu. 



W związku z tym nie można dopuścić do wojny między oligarchami, bo to 
prowadzi do pluralizacji. Żeby to lepiej zrozumieć, warto sobie przypom
nieć, jak u nas pokłócił się Kwaśniewski z Millerem, w dodatku Agora 
wdała się w spór z częścią SLD - i to nieco otworzyło system. Przed taką 
wojną na górze broni się także rosyjski system oligarchiczny. Oczywiście to 
nie jest do końca trafne porównanie, bo w Rosji system jest o wiele bardziej 
szczelny i bardziej brutalny, niż był kiedykolwiek w III RP. 

W okresie rządów Putina został jeszcze bardziej uszczelniony. 
Między „właścicielami Rosji" doszło do pewnego rodzaju porozumienia, 
że w interesach własnych nie będą popełniali tych błędów, które popełnili 
Chodorkowski, Bierezowski czy Gusiński, ale pozwolą mediować 
między sobą przedstawicielowi państwa, który z kolei za-gwarantuje im 
bezpieczeństwo i możliwość pomnażania ich interesów. Podkreślmy, że te 
interesy nie są wcale tożsame z wielkością Rosji, bo ich rozkwit wcale nie 
gwarantuje rozwoju Rosji. Ani też nie są tożsame z jakimś złowrogim 
planem podboju świata czy Europy. To są średnioterminowe, widziane 
w perspektywie dziesięciu, może piętnastu lat interesy poszczególnych 
miliarderów, którzy dbają o to, żeby ich przychody się stale zwiększały. 

W takim razie: po co to przewartościowanie w polityce historycznej? 
Czy naprawdę chodzi tylko o to, aby zapewnić spokój oligarchom? 

- To jest dość istotny moment. Pamiętajmy, że kontrolę nad życiem 
intelektualnym w Rosji utrzymuje elita odziedziczona po Związku 
Sowieckim i kontynuująca dużą część „etosu" ZSRS. Poza krótkim 
zachwianiem tej przewagi w latach 1991-1993, oni od początku 
nadawali ton. To było ważne, bo przekonywało dysponentów władzy 
(tych, którzy podzielili między siebie majątek), że aby utrzymać kon
trolę nad społeczeństwem, utrzymać spokój korzystny dla ich własno
ści, trzeba podjąć tę ideologię, która okazuje się zwycięska. Przy jej 
pomocy można w dodatku zablokować wszelkie próby demokratyzacji. 
Bo akurat ideologia neoimperialna nie wiąże się specjalnie z zasadami 
demokratycznymi. To mi się wydaje wystarczającym wytłumaczeniem 
takiego czysto instrumentalnego wytwarzania wirtualnej rzeczywistości 
politycznej i całkowitego wypłukiwania rzeczywistości niewirtualnej 
z politycznej reprezentacji, politycznych sporów, pluralizmu, który 



mógłby się ujawnić na scenie publicznej. Imperium, walka o jego 
wielkość i siłę, to doskonałe preteksty do tłamszenia prób pytania 
władzy o jej racje, jej interesy czy jej powiązania ze sprawami 
majątkowymi. Podczas ostatniej konferencji prasowej prezydenta Puti
na jedyne pytanie, które go bardzo zdenerwowało, to było pytanie 
0 jego majątek. To bardzo charakterystyczne, że to nie pytanie o poli
tykę imperium czy o KGB rozwścieczyło prezydenta, ale właśnie 
pytanie o jego osobisty oraz jego otoczenia majątek. Dlaczego się zde
nerwował? Bo to pytanie godziło w sedno całego systemu. 

Jak właściwie Rosjanie reagują na taką intensywną retorykę imper
ialną? Z naszej perspektywy wygląda to tak, że w wyniku serwowanej 
im, wydawałoby się, wybuchowej mieszanki czerwonej i białej 
tradycji, mającej budować duszę współczesnego mieszkańca Imper
ium, musi tam panować stan jakiejś wyjątkowej mobilizacji, 
niezdrowego podniecenia. Tymczasem znany reżyser Nikita Mi
chałków mówił niedawno, że kocha Putina za to, że za jego rządów w 
kraju wieje nudą. Sam Putin na spotkaniu z naukowcami cieszył 
się zresztą, że Rosja weszła w „stan postrewolucyjnej stabilizacji". 

- Wydaje mi się, że o wiele bliższa rzeczywistości jest ta druga diag
noza. Zresztą ona znajduje swoje potwierdzenie w bardzo wiarygod
nych badaniach socjologicznych przeprowadzonych przez Centrum 
Lewady. Robili je najbardziej wiarygodni rosyjscy socjolodzy, choćby 
Lew Gudkow czy Borys Dubin. To są badania, które pokazują to 
społeczeństwo, jako najbardziej zatomizowane ze wszystkich pod
dawanych badaniom na półkuli północnej. Społeczeństwo, a właściwie 
zbiór jednostek, który najlepiej charakteryzuje stare powiedzenie 
„russkije żywut w okopach"(co na łacinę można przetłumaczyć po pros
tu „homo homini lupus est"), stara się zabezpieczyć w swoim okopie 
1 patrzy na każdego swojego sąsiada jak na wroga. Sytuacja, w której 
ta cała gra o swoje znajduje się pod kontrolą państwa, jest ustabili
zowana i powoduje spadek napięcia. Jest nudno, ale jest lepiej. 

Dla części ludzi, tych, którzy nie mogą nic dla siebie wyrwać 
albo bardzo niewiele, ta ideologia imperialna, serwowana z niesłychaną 
nachalnością przez media, stanowi jakąś rekompensatę. Duża część tych 





ludzi ją przyjmuje. Oni sobie myślą: „wprawdzie ja nie mam nic, ale przy-
najmniej posadzili Chodorkowskiego". I to się mocno eksponuje 
w mediach. Nie pokazuje się natomiast Friedmana, Deripaski, Alek-
pierowa czy kilkunastu innych bogaczy, którzy przejęli te aktywa po 
Chodorkowskim i innych, nielicznych zresztą oligarchach, którzy 
odpadli z walki o podział majątku rosyjskiego. Stara zasada negatywnej 
równości: „ żeby nikomu nie powodziło się lepiej niż mnie", zazdrość jako 
podstawa systemu, nadal obowiązuje. Dla tych, którzy nie mają nic, taka 
świadomość, że na górze istnieje car, który każdego może ukarać, jest jakąś 
pociechą. Jest rekompensatą. Ideologia imperialna to swojego rodzaju 
haszysz dla tych, którzy potrzebują tych środków odurzających. Ci, którzy 
mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb materialnych w rzeczywis
tości a nie w wersji wirtualnej, zajmują się interesami. Ci, którzy ich nie 
mają, żyją bombowcami strategicznymi latającymi nad Wielką Brytanią czy 
rakietami typu Topól, którymi politycy rosyjscy zaczynają straszyć Zachód. 

Czyli używa się ideologii imperialnej także po to, aby odwrócić 
uwagę od beznadziejnej sytuacji społecznej? 

- Ta sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Mężczyźni w Rosji żyją 
średnio 59 lat. To jest najniższy wskaźnik na całej półkuli północnej, 
po prostu kompromitujący. Dla porównania w Meksyku średnia życia 
mężczyzn jest o 16 lat wyższa, a w Europie Zachodniej o ponad 20 
lat. To jest, moim zdaniem, najlepszy wskaźnik tego, jak władcy 
dzisiejszego imperium rosyjskiego lekceważą interesy tego imper
ium, dbając wyłącznie o własne interesy. Gdyby zabiegali o przyszłą 
potęgę Rosji, o to, aby mogła odgrywać istotną rolę w przyszłości, 
kontrolować sąsiadów i sięgać jeszcze dalej, dbaliby o to, żeby to 
imperium nie wymierało. W czasie rządów Putina ludność Rosji 
zmniejszyła się o 5 milionów. Wiele wskazuje na to, że w naj
bliższych latach populacja Rosji będzie kurczyła się jeszcze szybciej. 
Obecnie tempo wymierania Rosjan wynosi około 500 tysięcy osób 
rocznie. To mniej, niż na początku lat 90., ale z badań 
demograficznych wynika, że za 3 lub 4 lata to tempo znowu wróci do 
1 miliona rocznie. To jest wielka tragedia Rosji i za prezydentury 
Putina nie zrobiono nic, aby ją zatrzymać. gr
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Obecnie prowadzony jest duży projekt repatriacyjny. Władze chcą 
ściągnąć do kraju Rosjan rozsianych po świecie (co ciekawe przepisy 
ściśle określają etniczną czystość tych, którym państwo pomoże wró
cić), choć na razie program nie odnosi wielkich sukcesów. 

- Tych powrotów jest bardzo niewiele. Bardzo dużo Rosjan przy
jeżdżało w pierwszej połowie lat 90. z byłych republik sowieckich. 
Warto też wspomnieć, że ci, którzy do Rosji jednak przyjeżdżają poza 
tym programem, to głównie muzułmanie. Oni w tej chwili stanowiąjuż 
20 procent ogółu ludności Federacji Rosyjskiej. 

Czy do nich władze także kierują jakiś przekaz ideologiczno-histo
ryczny, aby ich włączyć do imperialnego kursu? Czy czyni się np. 
nawiązania do Wielkiej Ordy, która rządziła przecież w Moskwie? 

- Do nich kierowana jest trzymana cały czas w odwodzie ideologia 
eurazjatyzmu. Jeśli się pojedzie do Kazania, to na centralnym 
skrzyżowaniu miasta jest pomnik Lwa Gumilowa, syna Anny Achma-
towej, który był centralnym ogniwem w historii ideologii eurazjatyck-
iej. Pomnik jest ozdobiony cytatem z Gumilowa, mówiącym, że on, 
Rosjanin, nigdy nie pozwolił powiedzieć złego słowa o narodach 
muzułmańskich. To jest streszczenie tych poglądów, które już w latach 
90. popularyzował wspomniany wcześniej Aleksander Dugin. 
Wydawało się nawet na początku rządów Putina, że ta ideologia 
zostanie ideologią państwową. 

Jednak nią nie została. Dlaczego? 

- Nie została nią z powodu gry, jaką Putin musiał prowadzić na arenie 
międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi czy Unią Europejską. 
Została jednak wtedy spopularyzowana i jest trzymana w odwodzie jako 
swego rodzaju potencjał spajający Rosję prawosławną i muzułmańską. 
Eurazjatycką. Nie jest ona tożsama ani z Zachodem, ani ze Wschodem, 
ale jest otwarta bardziej na Wschód, niż na Zachód. Przede wszystkim 
na to dziedzictwo, o którym Pan wspomniał - dziedzictwo Złotej Ordy. 
Mit naturalnej zgody prawosławia i islamu przeciwko „Wielkiemu 



Szatanowi" zza Wielkiej Wody, czyli Stanom Zjednoczonym. Jak długo 
ona będzie skuteczna, to jest sprawa otwarta. Wiadomo, że służby 
rosyjskie nie opierają się tylko na ideologii, ale też na działaniach ope
racyjnych. W tym wypadku oznacza to prowokowanie pewnych nurtów 
radykalnych w islamie, infiltrowanie ich i kontrolowanie. Z drugiej 
strony polega to na kompromitowaniu islamu na arenie międzynaro
dowej, przede wszystkim kompromitowaniu ruchów niepodległo
ściowych działających na obszarze Kaukazu Północnego. Poza tym 
islam jest ściśle kontrolowany przez oficjalne czynniki, jak np. policję. 
Ma to zapobiec wymknięciu się tej szybko rosnącej mniejszości spod 
kontroli państwa, bo to mogłoby zagrozić stabilizacji. 

A co z tradycją republikańską Nowogrodu czy Pskowa? Czy jest 
ona obecna w Rosji i jakie są szanse na włączenie jej elementów do 
oficjalnej ideologii? 

- Powstają oczywiście pojedyncze książki, które wracają do tradycji 
Nowogrodu Wielkiego i republik kupieckich. Z innej strony są prace 
wracające do swoiście pojmowanej tradycji soborów ziemskich, zwoły
wanych na początku XVII wieku - de facto odgórnie - reprezentacji 
społeczeństwa. Przywoływane są jednak przez tych, którzy chcą ożywić 
tradycje republikańsko-demokratyczne w Rosji jako przejaw samodzielnej 
aktywności społeczeństwa rosyjskiego. Są oczywiście kręgi, które z tym 
sympatyzują, książki na ten temat można czasem kupić nawet w dużych 
księgarniach. Realistycznie patrząc, jest to jednak zjawisko marginalne. 

Smutnym przykładem pewnego zapętlenia myśli rosyjskiej 
w tej sprawie są dla mnie publikacje bardzo znanego i antykomunisty
cznie nastawionego filozofa, Władimira Kantora, jednego z najbardziej 
dzisiaj znanych, także w Polsce, pisarzy rosyjskich. W tym roku wydał on 
olbrzymią książkę poświęconą idei imperium w Rosji i Piotrowi I jako 
twórcy tego imperium. Jest to idea przedstawiana jako jedyna zbawcza 
idea w dziejach Rosji. Idea imperialna jest, według niego, ratunkiem 
przed barbarzyństwem i ciemnotą, przed siłami chaosu. Autor nawet 
przez sekundę nie jest w stanie zastanowić się nad tym, co napisał jego 
wielki poprzednik Gieorgij Piotrowicz Fiedotow, wspaniały historyk 
i myśliciel żyjący w pierwszej połowie XX wieku, który pisał 



o imperium jako o największym nieszczęściu Rosji, które zniewala 
samych Rosjan oraz ich sąsiadów. Książka Kantora odzwierciedla myśl 
dużej części współczesnej inteligencji rosyjskiej. Ta konsekwencja 
zniewolenia sąsiadów w ogóle nie przychodzi im na myśl, nie pojawia 
się na ich horyzoncie intelektualnym. Imperium to jest Piotr, to są pałace, 
to jest zwrot ku Europie. Nie ma jakoś refleksji nad tym, że ten zwrot 
odbył się po trupach kilkudziesięciu tysięcy chłopów, którzy budowali 
Petersburg. Ten zwrot się odbywa kosztem tych wielu krajów i tożsamoś
ci kulturalnych, które zostały podeptane pod hasłami dołączenia do 
wielkiego europejskiego mocarstwa. Książka Kantora jest w tej chwili 
bardzo głośna w Rosji. Tylko z wielkim trudem mogą się tam przebijać 
myśli o tym, że dziedzictwo imperialne trudne jest do pogodzenia z wol
nością, w szczególności zaś z wolnością samych Rosjan. 

Jak na sytuację w Rosji reagują duchowni? Jest w prawosławiu 
tradycja buntu wobec niegodnych władców i sprzeciwu wobec 
wykorzystywania Cerkwi przez państwo. Czy we współczesnej 
Rosji są następcy patriarchy Filipa, mnicha Nila Sorskiego czy 
hezychastów? 

- Niestety, przynajmniej z naszej perspektywy, w tradycji rosyjskiej czy 
raczej moskiewskiej zwyciężył na początku XVI wieku nurt reprezen
towany nie przez Niła Sorskiego, ale przez Josifa Wołockiego. Ten ideowy 
mnich świadomie chciał oddać Cerkiew na służbę państwu 
moskiewskiemu w zamian za to, że państwo swoim zbrojnym ramieniem 
będzie siekło heretyków i wrogów cerkiewnej prawdy. W zamian za 
obsługę ideologiczną- nazwijmy to tak nieelegancko, ale w sposób wierny 
rzeczywistości - państwo odwdzięczało się Cerkwi, tłumiąc wszelką myśl 
docierającą do niej z zewnątrz, zwłaszcza z Zachodu. Niestety, tradycja ta 
utrwaliła się w Rosji, w Cerkwi rosyjskiej przez kolejne wieki. Owszem, 
zawsze i zawsze znajdowała swoich dysydentów. Nigdy nie stali się oni 
jednak większością, nigdy nie narzucili Cerkwi swojej niepokornej 
postawy. I tak też stało się w ostatnim czasie, powiedzmy w ciągu ostat
nich dwudziestu paru lat. Ojciec Aleksander Mień, najwybitniejszy 
reprezentant tej Cerkwi na-wiązującej do tradycji Niła Sorskiego, a nie do trady
cji oparcia o państwo, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1990 roku. 



Gromadził wokół siebie wielu ludzi podobnie myślących, głęboko wierzą
cych, ale odrzucających tradycje Cerkwi jako służki państwa totalitarnego. 

Dobrym przykładem postępującego procesu uprzedmiotowia
nia Cerkwi jest fakt, że na jednym z soborów pojawił się pomysł 
ogłoszenia świętym Iwana Groźnego, tego samego, który rozkazał 
zamordować wspomnianego przez Pana metropolitę Filipa. Dlaczego? 
Bo Iwan Groźny króluje w umysłach większości wiernych pra
wosławnych zgodnie z tym obrazem, jaki utrwalił Siergiej Eisenstein 
w swoim wspaniałym zresztą wizualnie i propagandowo filmie Iwan 

Groźny. Wszystko to jest usprawiedliwione wielkością Rosji, trudem 
zmagań o duszę tego państwa przec iwko zagrożeniom idącym 
z Zachodu. W imię tej walki można dokonać każdej zbrodni, usprawie
dliwić ją i jej pobłogosławić. Oprycznicy, którzy zabijają wszystkich 
przeciwników Iwana Groźnego, w tym również metropolitę i wielu 
księży prawosławnych, zostają w ten sposób jakby pobłogosławieni do 
owej walki. Nadaje się ich zbrodniom wymiar sakralny. O tym pisał 
Aleksander Dugin, nazywając funkcjonariuszy KGB i NKWD „tem
plariuszami proletariatu". Do części tego etosu nawiązał także Władimir 
Putin. Nie wydaje mi się, aby to wynikało z jakiegoś głębokiego przeko
nania czy wiary. Raczej potraktowano to jako dodatkowy element 
umacniający wpływ struktur siłowych z tradycją. A to sankcjonuje 
współczesne miejsce tych służb w społeczeństwie. Jest to problem 
strasznie delikatny, o którym ja nie potrafię mówić, bo boję się ranić 
moich prawosławnych przyjaciół, którzy przeżywają to znacznie 
bardziej niż my nasze problemy z lustracją biskupów. Wiadomo, że pod 
tym względem sytuacja tam jest, delikatnie mówiąc, bardzo trudna. 

Istnieje grupa rozłamowa, która jednak z punktu widzenia 
Cerkwi jest heretycka. Jej członkowie kultywują pamięć o zbrodniach 
systemu komunistycznego. Odwołują się głównie do pamięci Wysp 
Sołowieckich, cierpień mnichów prawosławnych, którzy byli pierwszy
mi ofiarami północnego odcinka Gułagu. Sytuacja jest bardzo niezręcz
na. Ideowo przesłanie tej grupy jest mi bliskie, ale jednak rozbija ona 
jedność starego, wielkiego Kościoła chrześcijańskiego. 

Bardzo charakterystyczne są wątki historyczne w obecnych stosun
kach Rosji z Niemcami. Niewygodne akcenty pomija się milczeniem, 



podkreśla zaś te fragmenty, które mogą budować atmosferę przyjaźni 
i wzajemnego podziwu. Jeśli do tego dodamy rosnące wpływy gospo
darcze Rosji w Niemczech i prorosyjskie nastawienie wielu tamtejszych 
polityków, to chyba nie mamy powodów do zadowolenia... 

- Przypomnę wypowiedź prezydenta Putina, który w 2002 roku w czasie 
wizyty w Niemczech, z okazji przypadającej wtedy okrągłej 80. rocznicy 
układu w Rapallo, wspomniał, że to był właśnie idealny przykład poko
jowej współpracy między dwoma narodami. Użył nawet do określenia tej 
idealnej współpracy sformułowania „duch Rapallo", a przecież tajną 
konsekwencją tego układu, zawartego w 1922 roku przez przedstawicieli 
Rosji Sowieckiej i Niemiec, była ścisła współpraca wojskowa. Z punktu 
widzenia traktatu wersalskiego zresztą nielegalna, wymierzona w burze
nie pokoju w Europie i przeciwko Polsce w szczególności. 

Niemcy uległy w tych stosunkach tej samej tendencji, co cała 
Unia Europejska. UE próbuje się opierać na pewnym zestawie wartości 
i do tych wartości w pierwszej połowie lat 90. starała się odwoływać także 
w kontaktach z Rosją. Jednak w pierwszych latach prezydentury Putina 
Unia Europejska całkowicie od tych wartości odeszła na rzecz perspekty
wy, którą reprezentuje Rosja. Nie liczą się żadne wartości, tylko cyniczna 
kalkulacja interesów. Rosja nazywa to językiem biznesowym, ale w isto
cie owe rury na dnie Bałtyku (Blue Stream) mają nie tylko biznesowy 
charakter, ale także polityczny, neoimperialny. Szkoda, że dla wielu krajów 
Europy Środkowej i Zachodniej wygodniej jest nie dostrzegać tego wymia
ru neoimperialnego, który wiąże się wyraźnie z perspektywą uprzed
miotowienia krajów, które leżą „po drodze", między Rosją a Niemcami, 
między Rosją a „starą" Europa. 

I drugi, n iezwykle znaczący fakt. Kiedy w 2005 roku 
w Moskwie obchodzono hucznie 60. rocznicę zwycięstwa nad 
faszyzmem - głównymi gośćmi byli wtedy kanclerz Niemiec i premier 
Włoch, a dla Polski znalazło się miejsce w trzecim szeregu - w wy
wiadzie dla niemieckich telewizji ARD i ZDF Putin został zapytany 
(w nawiązaniu do wypowiedzi łotewskiej dziennikarki) o pakt Ribben-
trop-Mołotow. Bardzo się zdenerwował, bo to jest akurat moment w sto
sunkach ZSRS i Niemiec, którego on nie chce przypominać, i ostro 
odparował: „Znowu pytacie o te kraje bałtyckie... One przecież dostały gr

af
ik

a:
 B

A
R

T
Ł

O
M

IE
J 

K
U

Ź
N

IC
K

I 





niepodległość na mocy porozumienia między naszymi mocarstwami, 
Niemcami a Rosją w 1918 roku, na mocy układów brzeskich. Daliśmy 
im niepodległość, więc mieliśmy prawo im ją odebrać". Ta szokująca 
interpretacja historii i polityki, w myśl której silni mają prawo dawać i za
bierać niepodległość słabszym państwom, jest przykładem tego języka, 
który w dużej mierze akceptują i przyjmują partnerzy zachodni. To, że 
politycy rosyjscy wywodzący się z KGB czy z FSB tak mówią, to mnie 
nie dziwi. Jeśli jednak politycy ważnych krajów Unii Europejskiej, 
którzy występują pod sztandarami takich wartości, jak demokracja, plu
ralizm, suwerenność, podmiotowość, akceptują ten język, to jest powód 
do niepokoju. To jest też powód sukcesów rosyjskich elit. Jeszcze raz 
podkreślam: nie chodzi o sukcesy Rosji, ale sukcesy jej elit. 

Co jest więc celem tej elity w polityce zagranicznej? 

- Jej celem nie jest podporządkowanie sobie Niemiec czy całej Europy. 
Celem jest zagwarantowanie pełnej kontroli nad bogactwami Rosji, pom
nażanie bogactw własnych poprzez eksploatację bogactw Rosji i zagwaran
towane stabilnego odbioru owych bogactw u tych, którzy mogą za nie 
najwięcej zapłacić. W taki sposób, by majątek z tego uzyskany był stabilny. 
Do tego są potrzebne Rosji nienajgorsze stosunki z Zachodem. I to jest 
powód złagodzenia tej retoryki, który praktykował w ostatnich latach prezy
dent Putin - wcześniej była to retoryka niezwykle agresywna, retoryka 
nowej zimnej wojny. Z punktu widzenia właścicieli lokat, majątków, kapi
tałów, tego rodzaju konfrontacyjny język jest na dłuższą metę niewygodny 
i musi być łagodzony. 

Tym bardziej że na kontach i lokatach zagranicznych Rosjanie 
mają blisko 300 miliardów dolarów... 

- Tak jest i pomnażać dalej i bezpiecznie lokować na Zachodzie. Chodzi 
o to, by wskutek jakiegoś niekontrolowanego zaostrzenia stosunków 
między Rosją a Zachodem, nie przyszło komuś na myśl, by te konta 
zamrozić... Dlatego retoryka imperialna będzie znów zarezerwowana 
przede wszystkim na użytek wewnętrzny, by pacyfikować niezad
owoloną z podziału majątku część społeczeństwa. 



Jednym z głównych instrumentów prowadzenia polityki ZSRS wo
bec Zachodu było manipulowanie opinią publiczną w tych krajach. 
Na usługach KGB byli politycy, intelektualiści, dziennikarze, dyplo
maci. Z tych metod zapewne nie zrezygnowano do dzisiaj. Jaką to 
może mieć obecnie skalę? 

- Na pewno nie zrezygnowano. Pod tym względem aparat odziedziczony 
przez Rosję po Związku Sowieckim musi budzić respekt i trzeba 
się z nim liczyć jako z realną siłą, a więc i zagrożeniem. Tyle tylko, że podob
nie jak w przypadku samej Rosji również ten aparat uległ swoistej prywatyza
cji. Przykładem nowej jakości w funkcjonowaniu zewnętrznych wpływów 
Rosji może być los polskiego Naftoportu w 2002 roku. To był moment, 
w którym Polska omal nie została pozbawiona suwerenności energetycznej, 
bo o mały włos nie doszło do przejęcia tego „okna" na dostawy ropy naftowej 
spoza wschodniego kierunku przez firmę Łukoil, która jest kontrolowana 
przez państwo rosyjskie. Wmieszała się w to druga firma reprezentowana 
przez kapitał Michaiła Chodorkowskiego, i być może to, że Chodorkowski 
wmieszał się w interesy Łukoilu, zaważyło na jego dalszych losach. 

Oczywiście prezydent Putin symbolizuje nową sytuację, w któ
rej tego rodzaju brak koordynacji nie powinien wystąpić. Zewnętrzne 
wpływy gospodarki i agentury rosyjskiej powinny w miarę sprawnie ze 
sobą współdziałać. Ale logika systemu, który nie jest systemem 
sowieckim, tylko jest systemem oligarchii służb, jest taka, że do sporów 
czy iskrzeń między różnymi frakcjami w tym systemie będzie dochodziło. 
Dlatego on nie będzie działać już tak doskonale, sprawnie i spójnie, jak 
działał w latach 70. czy 80. Mówię to trochę ku własnej pociesze, może 
niesłusznie się pocieszam, w każdym razie liczę na to, że ten system nie 
jest już tak szczelny i, że jego luki, wewnętrzne tarcia, zwłaszcza po ode
jściu prezydenta Putina, dadzą o sobie znać i stworzą okazję, by je ujaw
niać. Sporów będzie więcej niż w ostatnich paru latach, a będą one 
wynikały z rozgrywki na szczytach władzy, rozgrywki, dla której okazją 
może być formalne wyniesienie Miedwiediewa na stanowisko prezydenta. 
Otóż przy takiej okazji może się odkryć jakaś część, może nie tyle mech
anizmów, bo te są znane, ale realnego oddziaływania tych mechanizmów 
w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Rosji. Przy okazji być może 
będziemy mogli poznać część działania agentury rosyjskiej w Polsce. 



Jaka wobec tego będzie Rosja za prezydentury Miedwiediewa? 

- Może zacznę od tego, że Putin był przygotowywany do swojej prezy
dentury na bardziej eksponowanym stanowisku, bo był wcześniej pre
mierem. Przygotowywano go w sposób o wiele bardziej spektakularny. 
Były do tego potrzebne: druga wojna czeczeńska czy seria zamachów 
bombowych - wydarzenia opisane przez kilka osób, które już nie żyją 
i parę osób, które jeszcze żyją, m.in. Jurija Felsztyńskiego. W związku 
z tym pozycja Putina była dużo silniejsza, gdy zostawał prezydentem. 
Bardzo dużo krwi przelano, żeby mógł nim zostać. 

Miedwiediew, o którego zaangażowaniu w służby nic nie 
wiemy, wywodzi się z kręgu bliskich znajomych Putina z okresu jego 
pracy w petersburskim merostwie. Ma dużo słabszą pozycję startową 
i wydaje się, iż jego pozycja jest na tyle słaba, że powinien być zależny 
od swojego namaściciela. Jednak moim zdaniem sam fakt, że został 
wyniesiony na pozycję prezydenta, ma tak wielkie znaczenie symbo
liczne w rosyjskiej tradycji politycznej, że nie może on nie zostać wyko
rzystany. I to niekoniecznie przez samego Miedwiediewa - on może być 
obdarzony nawet wielką cnotą pokory wobec patrona, może być też 
przez niego dyscyplinowany jakimiś „hakami". Jednak w sytuacji, gdy 
w Rosji właścicielami jej majątku jest kilkadziesiąt osób i one chcą 
nadal powiększać i umacniać swoje wpływy - jest szansa, że co ambit
niejsi skupią się właśnie wokół nowego prezydenta i będą się starali 
wykorzystać tę sytuację, aby wyeliminować pozostałych. Mogą stanąć 
za nowym „carem" i zwalczać jego przeciwników. Stać się jego siłą 
i wykorzystać jego siłę symboliczną dla siebie i swojej własności. 
Początek jego urzędowania to zachęta do nowej walki o władzę i podział 
rosyjskiego majątku. Służby są na to podatne, bo nie stanowią idealnej 
jedności. Z jednej strony mamy Igora Sieczyna, zastępcę szefa adminis
tracji prezydenta Putina, a zarazem kluczową postać wśród tak zwanych 
„siłowików", a z drugiej strony aspirującego do jego miejsca Wiktora 
Czerkiesowa, szefa rosyjskiej służby antynarkotykowej, który chce 
usunąć szefa FSB Mikołaja Patruszewa i tworzy zupełnie inną grupę 
wpływu w służbach. Takie walki przenoszą się także na teren samych 
służb. I to powoduje, że symboliczna zmiana władcy będzie niewątpli
wie okazją do wzmożenia tych podskórnych walk, trwających nawet 



w okresie prezydentury Putina. Oczywiście do pewnego stopnia owe 
grupy mogą starać się ograniczyć walki między sobą do minimum, ale 
wiemy, że zwierzęca część ludzkiej natury jest tak silna kiedy nie 
krępuje jej żadna moralność), że gdy w grę wchodzi majątek wartoś
ci kilkudziesięciu miliardów dolarów, to pokusa walki bierze górę nad 
zdrowym rozsądkiem, nad instynktem samozachowawczym. 

Obraz Rosji i jej władców, jaki się z naszej rozmowy wyłania, powodu
je, że problematyczne staje się w ogóle pytanie o sens prowadzenia 
własnej polityki historycznej wobec Rosjan czy nawet przeciwstawia
nia się rosyjskim manipulacjom historycznym. Władcy kraju, w 
którym dla bieżących interesów poświęca się pamięć o milionach 
własnych obywateli, nigdy nie będą w stanie pochylić się nad mogiła
mi katyńskimi. Jak powinniśmy się wobec tego zachowywać? 

- Wydaje mi się, że kwestie historyczne nie powinny odgrywać pierwszo
planowej roli w stosunkach Polski z Rosją. Nasze możliwości oddziaływania 
na Rosję i rosyjską opinię publiczną rzeczywiście są niesłychanie 
ograniczone. Moje doświadczenia w tym zakresie pokazują przygnębia
jące zjawisko. Gdy spotykam się z oficjalnymi przedstawicielami Rosji, 
słyszę wypowiadane z kamienną twarzą stwierdzenie, że ta oto czarna 
ściana za moimi plecami jest idealnie biała. Kiedyś brałem w Moskwie 
udział w dyskusji telewizyjnej na temat stosunków polsko-rosyjskich. 
Rozmowa zeszła na pakt Ribbentrop-Mołotow, na co usłyszałem, że prze
cież wcześniej był pakt Beck-Hitler. Oczywiście ręce mi opadły, bo 
takiego paktu nigdy nie było. 

Ostatnio wróciła też próba relatywizowania Katynia przez 
porównywanie go ze śmiercią jeńców bolszewickich z 1920 roku. 

- To jest oczywiście sprawa nieporównywalna z Katyniem, bo nie było 
rozkazu mordowania jeńców bolszewickich. Smutny faky jednak 
pozostaje: w polskiej niewoli zmarło ich 18 tysięcy, głównie z niedoży
wienia i chorób zakaźnych, które dziesiątkowały wtedy w równym stop
niu polskie i sowieckie wojsko. Rosjanie próbują to jednak wyko
rzystywać propagandowo do zakłamywania Katynia w Rosji. Jeśli 



chodzi o manipulowanie historią, w tym kraju można właściwie wszys
tko. Każdą rzeczywistość historyczną można prze-kształcić w dokład
nie odwrotny obraz. Nasz wpływ na to jest znikomy. Natomiast są dwa 
inne obszary, w których powinniśmy zabiegać o pamięć. Pierwszy 
to świadomość samych Polaków. W przypadku Katynia, dzięki filmowi 
Andrzeja Wajdy, świadomość prawdy została dość silnie utrwalona. Tyle 
tylko, że na tym nasze obowiązki się nie kończą. Są całe obszary naszej 
pamięci historycznej dotyczącej stosunków z Rosją, o której w ogóle nie 
mówimy, bo o niej nawet nie pamiętamy. 

Co ma Pan na myśli? 

- Trzeba koniecznie przypominać los Polaków w Związku Sowieckim 
w latach 30. Mówię to z ogromnym naciskiem i jednocześnie apelem, 
aby się zająć tym tematem. To było pierwsze masowe morderstwo na 
grupie etnicznej dokonane w XX wieku po mordzie na Ormianach. 
Żadna grupa etniczna w ZSRS nie została poddana tak systematycznej 
czystce, jak Polacy w latach 1934-1938. Jak skrupulatnie wyliczyli 
wspaniali, zasługujący na najwyższe uznanie rosyjscy historycy ze sto
warzyszenia Memoriał, sam fakt bycia Polakiem w Leningradzie w la
tach 30. zwiększał prawdopodobieństwo wyroku śmierci ponad trzy
dziestokrotnie w stosunku do reszty mieszkańców miasta. To jest histo
ria, którą trzeba koniecznie przypomnieć. Setki tysięcy Polaków było 
prześladowanych, a ich męska część została po prostu eksterminowana. 
Jeśli chodzi o liczby, to zbrodnia katyńska była przy tej zbrodni z lat 30. 
niewielka. W samym tylko Leningradzie zgładzono całą męską część 
z liczącej 50 tysięcy polskiej mniejszości. Wszystkich rozstrzelano, 
a ich żony i dzieci trafiły do obozów. Analogicznie likwidowano nieco 
później polskie obwody narodowościowe na Białorusi i na Ukrainie, 
tzw. Dzierżyńszczyznę i Marchlewszczyznę. To się zresztą działo 
w całym Związku Sowieckim, wszędzie tam, gdzie mieszkali Polacy. 
Wszędzie z tego samego powodu: dlatego tylko, że byli Polakami. 
Dokładnych danych nie ma, bo poza Mikołajem Iwanowem, który badał 
sprawę zanim był dostęp do sowieckich źródeł, nikt się tym poważnie 
nie zajmował. Słyszało o tym dosłownie kilku historyków, społeczeńst
wo nie wie o tym w ogóle. To trzeba przypomnieć nie dlatego, żeby 



dokuczać Rosjanom, ale dlatego, że pamięć jest naszym elementarnym 
obowiązkiem do wypełnienia wobec naszych rodaków, którzy zginęli 
tylko dlatego, że w paszporcie mieli wpisaną narodowość polską. Tę 
pamięć musimy utrwalać nie tylko w podręcznikach, ale też za pomocą 
kultury masowej czy widowisk dokumentalnych. 

Drugim obszarem oddziaływania, w którym możemy coś zro
bić, jest oczywiście świadomość europejska. Musimy tworzyć w Unii 
pamięć o totalitaryzmie sowieckim i o imperializmie rosyjskim, który 
w sposób złożony wiąże się z tym pierwszym. Najlepiej robić to wspól
nie z naszymi sąsiadami z północy: Litwinami, Łotyszami i Estończyka
mi, którzy znają realia Związku Sowieckiego najlepiej. Ale też 
z pozostałymi krajami obozu socjalistycznego. Krzewienie tej pamięci 
w UE jest ważne dla dopełnienia obrazu rzeczywistości historycznej, 
jaki tworzy w świadomości zachodniej Holocaust. Możemy w tym 
odnosić sukcesy i wszystko zależy od naszej pracy. W Rosji takich 
możliwości nie mamy. Rosjanie muszą dojść do świadomości zbrodni 
stalinowskich na własnym narodzie, być może wtedy otworzą się na 
wrażliwość zbrodni swoich rządców na innych narodach. Wierzę, że 
kiedyś sami do tego dojdą. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał PIOTR PAŁKA 

marzec 2008 

Prof. Andrzej Nowak (ur. 1960), historyk, publicysta, profesor UJ, znaw
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miesięcznika „ A R C A N A " , kierownik Pracowni Dzie jów Rosji i Europy 
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niej UJ. Autor l icznych publikacji, m.in. Historie politycznych tradycji: 
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historii" 1989-2005, Od imperium do imperium: spojrzenia na historię 

Europy Wschodniej, Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józe

fa Piłsudskiego (do kwietnia 1920). Mieszka w Krakowie. 
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Jeden ze znanych polskich 
dziennikarzy, który często 

pisze rzeczy sympatyczne dla 
Niemców, powiedział mi 

kiedyś wprost: „No przecież 
oni i tak muszą nas połknąć". 

Powiedział to z przekonaniem, 
że musimy zaakceptować 

niemiecką dominację jako 
miękką kolonizację, bo to 

będzie czynnik 
modernizujący Polskę. 



Co się właściwie dzieje w 
Niemczech? W latach 90. obraz 
naszych stosunków z naszym 
zachodnim sąsiadem wydawał się 
niemal sielankowy, co się wiązało 
także ze szczerym - jak się wy
dawało - zrozumieniem i uzna
niem przez Niemców ich odpo
wiedzialności za II wojnę świa
tową. Nagle się jednak orientuje
my, że są tam bardzo niepokojące 
tendencje. Zamiast sielanki ma
my dziś Erikę Steinbach i bardzo 
dla nas niebezpieczne próby 
rewizji historii. 

- Zawsze rzeczywistość była bardziej złożona niż głoszony oficjalnie dog
mat, że istnieje całkowita harmonia interesów. Przypomnę spór dotyczący 
uznania granicy na Odrze i Nysie, kiedy to Helmut Kohl długo ociągał się 
ze stwierdzeniem, że granica ta jest ostateczna. Ustąpił dopiero pod 
naciskiem zewnętrznym. Pojawiły się też napięcia związane z tym, że pre
mier Mazowiecki starał się, żeby Polska uczestniczyła w negocjacjach 
w sprawie zjednoczenia Niemiec, na co Bonn nie chciało się zgodzić. 
Następnie była kwestia wejścia do NATO. Niemiecka klasa polityczna 
była bardzo podzielona w tym względzie. Niemiecka opinia publiczna 
była przeciwna. Zadecydowało stanowisko amerykańskie. Potem stosunki 
rzeczywiście były dobre, chociaż zawsze pojawiały się problemy, które 
jednak zamiatano pod dywan. Na przykład sprawy podwójnego obywa
telstwa albo ataki na polskich turystów czy ludzi przekraczających granicę 
Brandenburgii. Tego się dzisiaj w ogóle nie pamięta, ale takich napięć 
było sporo. Większość społeczeństwa niemieckiego sprzeciwiała się także 
przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. 

Jeżeli chodzi o pamięć historyczną, zawsze istniała pewna wersja 
oficjalna, która uznawała niemiecką winę, z czego wynikała duża pow
ściągliwość w polityce zagranicznej. Wśród ludności niemieckiej jednak 
zawsze bywało inaczej, bo np. przekaz rodzinny mówił co innego - że były 
także dobre strony narodowego socjalizmu. Poza tym zawsze istniała 
grupa intelektualistów i polityków, która uważała, że się przesadza 
z ekspiacją. Główną zmianę widziałbym więc w tym, że dzisiaj 



środowiska lewicowe i liberalne przejęły wersję historii, która kiedyś 
uchodziła za nacjonalistyczną i rewizjonistyczną. Nowa atmosfera w kraju 
kształtowała się w przełomowych rządach Gerharda Schrodera i Joschki 
Fischera. Mówi się teraz o tzw. republice berlińskiej, w pełni suwerennej, 
w odróżnieniu do tzw. republiki bońskiej, przed zjednoczeniem. Ostatnią 
wielką debatą Niemiec bońskich była dyskusja o głośnym przemówieniu 
Martina Walsera w 1998 roku. Oczywiście były zmiany powolne, stop
niowe, dla wielu niedostrzegalne, ale są bardzo głębokie. Kiedyś main-
stream nie chciał podejmować pewnej problematyki... 

Albo podejmował w sposób skrajnie zideologizowany, przed
stawiając historię Niemiec jako historię innego narodu... 

- Były różne fazy zajmowania się przeszłością, np. w latach 60. i 70. 
została stworzona przez szkołę frankfurcką marksizująca interpretacja 
narodowego socjalizmu jako „najwyższego stadium kapitalizmu". Gene
ralnie jednak hitleryzm był widziany jako coś, co wyrasta bezpośrednio 
z kultury niemieckiej. W związku z tym zajmowanie się narodowym soc
jalizmem było często bolesną, przesadną autokrytyką całej kultury 
niemieckiej. Wystarczy sięgnąć do Tomasza Manna. Zaczęło się zmieniać 
w latach 90. Ale kiedy Helmut Kohl rzucił pomysł budowy Muzeum His
torii Niemiec, był ostro w Niemczech krytykowany. Zarzucano mu, że 
chce z narodowego socjalizmu uczynić tylko wstydliwy epizod w pełnych 
chwały dziejach. Dzisiaj już prawie nikt o tym nie pamięta, bo gdy w 2006 
roku otwarto muzeum - to rozległy się jedynie głosy uznania, iż nareszcie 
pokazano, że historia Niemiec jest dłuższa, bogatsza i ma też pozytywne 
aspekty. Drugi element nowej polityki historycznej to wysunięcie na plan 
pierwszy tematu wysiedlenia, wypędzenia, cierpień narodu niemieckiego. 
On był już przerabiany w latach 50., dlatego też niektórzy niemieccy pub
licyści mówili o powrocie paradygmatu myślenia o sobie z lat 50. 

I wtedy retoryka „wypędzonych" wyglądała podobnie? 

- Podobnie. Wtedy znowu mówiono, że hitleryzm to dzieło grupki zbrod
niarzy, która zwiodła i zdradziła naród niemiecki. Ten naród jest więc 
także ich ofiarą, i to pierwszą, poniósł ogromne straty, zbombardowane 
zostały miasta, utracono tzw. Wschód. Wtedy ta opowieść osłabiana była 
orientacją na Zachód, dlatego mówiono o „wypędzeniach" niż zniszczeniu 
miast niemieckich. No i dominowało przekonanie, że Niemcy muszą 



uprawiać inną - skromną, proatlantycką - politykę, że nie ma powrotu do 
polityki mocarstwowej, do dążenia do hegemonii w Europie. Dzisiaj jest 
inaczej - nowa świadomość historyczna łączy się z wyraźnymi ambicjami 
politycznymi. Są to ambicje lidera, przywódcy w Europie, a poprzez 
Europę - państwa kształtującego politykę światową. 

Wspomniał Pan o tym, że pamięć przeciętnego Niemca dość 
istotnie się różni od pamięci niemieckich elit. A jaką świadomość tego, 
co się działo w XX wieku mają młodzi Niemcy, którzy wkrótce będą 
budowali przyszłość Niemiec? 

- Istotne są pewne cechy ogólne. Młodzież studencka, z którą mam sporo 
do czynienia, ma bardzo wysokie zaufanie do własnego państwa 
i - mimo ostatnich licznych skandali - do jego elit. To nie jest społeczeńst
wo, gdzie są jakieś głębokie podziały kulturowe, ostre spory - to jest 
zupełnie inne społeczeństwo niż np. polskie. Nastąpił bowiem proces 
pogodzenia lewicy z republiką federalną. Zapytałem kiedyś jednego 
z moich znajomych, który kiedyś był wielkim radykałem, dlaczego już się 
nie buntuje. Odpowiedział mi: dostaliśmy taką republikę, jakiej 
chcieliśmy. Młodzież uważa podobnie. Jej zaufanie jest zbudowane na 
kilku podstawach. W tym pokoleniu dominuje akceptacja niemieckiego 
modelu uspołecznionego kapitalizmu - oczywiście z nieustannymi obawa
mi przed amerykanizacją. Przekonanie o tym, że hitleryzm i wszystko, co 
z nim związane, było złem, funkcjonuje jako aksjomat. A zaufanie jest 
zbudowane na przekonaniu, że Niemcy dobrze uporali się z przeszłością, 
że została ona przezwyciężona. I to daje im nową legitymizację moralną 
do uprawiania aktywnej polityki w świecie. Zwłaszcza tam, gdzie widzi 
się nieszczęścia albo zagrożenia, jakie niesie z sobą nacjonalizm. Tak było 
na przykład na Bałkanach. 

Hitleryzm jest traktowany coraz częściej jako epizod, który się 
mógł zdarzyć wszędzie, który jest oczywiście potępiany, ale już nie jest 
konstytutywny dla niemieckiej tożsamości. Jak młodzi Niemcy jadą cza
sem za granicę i ktoś ich pyta o Hitlera, to są zszokowani, że ciągle są 
jeszcze postrzegani w takiej perspektywie. Kiedyś każdy Niemiec spo
tykający Żyda lub Polaka czuł się zobowiązany, by jakoś się odnieść do 
przeszłości. Dzisiaj perspektywą, w której się zamyka świadomość Niem
ca jest powojenna historia jego kraju jako kraju demokratycznego. 
Rozpowszechnione jest poczucie, że dzisiejsze Niemcy są krajem, który 
czyni dobro i uprawia politykę rozsądku. 



Oczywiście istnieje nadal, ale jest w zaniku, typ studentów, 
których postawa przypomina tę sprzed dwudziestu lat. Jest zbudowana na 
poczuciu winy w stosunku do Polaków jako ofiar. Miałem studentkę, 
która napisała pracę magisterską na temat obozu w Stutthofie. I zrobiła to 
z punktu widzenia klasycznej narracji polskiej, przeprowadzając również 
wywiady z byłymi więźniami. Pamiętam dyskusję na uniwersytecie w Bre
mie. Tematem była kwestia bombardowań alianckich. Jedna studentek 
stwierdziła wtedy: bardzo dobrze, że te bomby spadały, bo oni (czyli 
ówcześni Niemcy) byli winni. Wstała oburzona starsza pani, jedna ze 
„studentów seniorów", którzy często uczestniczą w zajęciach, i pyta tę 
dziewczynę, czy dzieci, które zginęły, też były winne. Na co usłyszała: 
tak, one też były winne. Takie postawy też się zdarzają, ale należąjuż do 
rzadkości. Kiedyś były powszechne. 

Oczywiście nadal wiele się mówi o narodowym socjalizmie. Obo
wiązkową lekturą szkolną są np. dzienniki Anny Frank. Młodzi ludzie nie 
utożsamiają się jednak ze sprawcami, ale z tymi, którzy walczyli ze spraw
cami albo w jakimś stopniu z ofiarami. To nie jest więc tak, że te lektury, 
które czytają, powodują jakąś refleksję nad odpowiedzialnością ich dziad
ków czy pradziadków. Niedawno zrobiono badania na ten temat. Większość 
młodych ludzi była przekonana, że ich rodzina była w ruchu oporu. Czyli 
działa to na zasadzie: III Rzesza to pewien 
zamknięty okres, tam się działy złe czy 
okropne rzeczy, ale mnie i mojej rodziny 
to nie dotyczy. 

Moja córka opowiadała mi, 
że gdy przerabiała w szkole 
pamiętniki Anny Frank, nauczy
ciel, o którym mi wspominała 
wcześniej, że przejawia cza
sem ciągoty nacjonalistyczne 
(oczywiście nikt tego nie 
zauważał i nie krytykował, 
bo w Niemczech dominu
je przekonanie, że nacjo-



nalizm to obecnie tylko przypadłość innych narodów), podsumował 
lekcję: „Zwróćcie uwagę, że ona była przecież Niemką!". Chodziło mu to, 
że ponieważ była Niemką, to krzywda jej wyrządzoną, jest tym bardziej 
niezrozumiała. Gdyby była Polką, byłoby inaczej... Jedną z pierwszych 
i bardzo popularnych lektur szkolnych jest książka Ben kocha Annę. 
Opowiada ona o miłości niemieckiego nastolatka do dziewczynki z Pol
ski, z rodziny przesiedleńczej. Jest to młodzieńcza miłość do kopciuszka. 
W postaci tej polskiej dziewczynki są zawarte niemal wszystkie negaty
wne stereotypy, mimo że intencja oczywiście jest taka, żeby osłabić 
etniczne uprzedzenia. 

Czy są jakieś badania, które wyjaśniałyby ten zwrot elit ku 
rewizji pamięci? Jak to wytłumaczyć, że ludzie, którzy zazwyczaj his
torię marginalizowali, dziś wydają dziesiątki milionów euro na muzea 
i pomniki? 

- Pamiętam, że do 1989 roku wśród moich licznych znajomych nie było 
żadnego zwolennika zjednoczenia Niemiec. Zazwyczaj mówili, że zjed
noczenie to był tylko epizod w historii niemieckiej, błąd polityczny Bis
marcka. Zawsze przy tym podkreślano tożsamość regionalną. Mówiono: 
ja w ogóle nie jestem Niemcem, jestem Hamburczykiem, Bawarczykiem, 
Brandenburczykiem. Mówiono: my nie mamy tradycji państwa naro
dowego, podkreślając federalizm i regionalizm. Nie tylko w Bawarii 
silne były nastroje antypruskie. W Westfalii można było usłyszeć: Prusacy 
nas kiedyś zajęli, ale my z nimi nie mamy i nie chcemy mieć nic wspól
nego. Nie było przypadkiem, że po 1989 roku wybuchła wielka debata, 
czy przenosić stolicę do Berlina, do dawnej stolicy Prus, a potem Rzeszy. 
Bano się powrotu złych tradycji. Co ciekawe, dzisiaj to zupełnie zanikło. 
Dzisiaj identyfikacja Jesteśmy Niemcami" nie podlega już wątpliwości -
świadomość jedności Niemiec jest znacznie mocniejsza niż kiedyś. To 
jest znacząca zmiana - powstało wielkie, silne państwo, z Berlinem jako 
niekwestionowaną stolica i metropolią. 

Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że Niemcy zostały zre-
nacjonalizowane przez Zielonych i Czerwonych. Przez ludzi wywodzą-gr
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cych się z generacji 1968 roku, takich jak choćby Gerhard Schróder, 
pochodzący zresztą z bardzo biednej rodziny - jego matka była sprzą
taczką. Rzecz charakterystyczna, że młodość spędzili oni na samobi-
czowaniu się, potem robili kariery biorąc udział w marszu przez instytu
cje, a teraz odzyskują dumę z tego kraju. 

Czy ona wynika z wieku, z dojrzałości życiowej, czy może 
z jakiejś cynicznej kalkulacji politycznej? 

- Nie wydaje mi się, aby to było cyniczne. Często to wynika ze świado
mości osiągnięć. Na przykład ich stosunek do Polski jest stosunkiem ped
agogicznym. Oni mają poczucie, że mają tu jakieś zadanie do wykonania, 
że to, co się tu odbywa, ich też dotyczy, ze powinni nas cywilizować... 

Na przykład w taki sposób jak Gunter Grass czy Martin 
Schultz, którzy w trakcie wizyt w Polsce przed ostatnimi wyborami 
parlamentarnymi pouczali Polaków, że lepiej będzie, jeśli zmienią 
PiS-owski rząd na inny... 

- No właśnie, to nie jest żadne realpolitik Guntera Grassa. On z do
robku całego swojego życia wyniósł pewne przekonanie, że wie już, co jest 
dobre, a co złe, jak należy budować Europę, choć on pewnie już zapomniał, że 
w wielu kwestiach miewał różne stanowiska. On traktuje Polskę jako swoje 
zadanie. Jest święcie przekonany, że tak powinien. Histeria antykaczyzmu była 
tam tak ogromna, że nie da się jej wytłumaczyć czysto instrumentalnymi 
pobudkami. To miało głębokie podstawy. Myślę, że oni zobaczyli ten typ pol
skości, którego nie lubią i nie chcą. Uważają, że jest niebezpieczny. Warto jed
nak powiedzieć, że ta pedagogiczna postawa nie dotyczy tylko Polski, ale 
także Bułgarii czy Czech. W mniejszym stopniu może Węgier. Niemcy 
traktują te kraje jako swoje zadanie polityczne - chcą, żeby się one 
europeizowały, żeby nie było tam nacjonalizmu itd. To wynika z takiego 
schematu myślenia, że oni zawsze nieśli tutaj, na Wschód, wyższą cywilizację. 
I w tym - nie do końca to sobie uświadamiając - kontynuują starą niemiecką 
tradycję. Tę samą, która doprowadziła do tego, z czym rzekomo zerwali. 

Wspomniał Pan o akcentach anty pruskich. Ale i ten fragment 
historii Niemiec powoli przywracany jest tożsamości historycznej 
dzisiejszych Niemców, m.in. odbudowywany jest Pałac Królewski 
w Berlinie. Z czego to wynika? 



- W powojennej Republice Federalnej rzeczywiście istniała silna 
antypruskość. Nie bez znaczenia było, że Konrad Adenauer pochodz
ił z Nadrenii, był katolikiem i był bardzo antypruski. Republika Federal
na była właściwie pierwszym państwem, gdzie panowała równowaga 
między katolicyzmem a protestantyzmem. A to protestantyzm wcześniej, 
w okresie Kaiserreich był religią państwową. Antypruskość w republice 
bońskiej była stałym elementem. Panowało rzadko wyrażane wprost 
przekona-nie - i to się jakoś łączyło ze sprawą wypędzeń - że w gruncie 
rzeczy zwrot ku Zachodowi był możliwy dzięki temu, że się pozbyto 
junkrów i Prus: zostali na zawsze pogrzebani na Wschodzie. W związku 
z tym tak istotny był regionalizm, o którym wspominałem. Gdy zjed
noczono Niemcy, w Bawarii zawisły plakaty: „Uwaga, nadchodzą 
Prusacy!". 

W ostatnich latach to nastawienie zaczęło się jednak zmieniać. 
Przede wszystkim z tego powodu, że stolica jest w Berlinie. Odbudowa 
tego miasta, to przecież rekonstrucja tradycji pruskiej - te wszystkie 
budynki przy Wilhelmstrasse, gdzie teraz są ministerstwa Intelektual
iści zaczęli pozytywnie pisać o tradycji pruskiej. Przed paru laty 
ukazał się np. artykuł Karla-Heinza Borera, w którym pytał on: Jaką 
mamy wspólną ogólnoniemiecką tradycję? I odpowiadał: tylko tradycję 
pruską. W administracji państwowej etos pruskiego urzędnika prze
trwał. Teraz został jeszcze bardziej zrewitalizowany. Co ciekawe, 
wątek Prus wrócił również w stosunkach polsko-niemieckich. Ograni-
zowano konferencję i wydawano książki, w których starano się nam 
przekazać pozytywny obraz Prus jako państwa dobrze zarządzanego 
i tolerancyjnego. Bardzo ciekawy jest również obraz Prus w Muzeum 
Żydów, gdzie szczególnie wyeksponowany został okres emancypacji 
Żydów, wejście Mosesa Mendelssohna i innych na salony. Na per
cepcję Prus wpłynęło też postrzeganie nazizmu. Trzeba pamiętać, że 
hitleryzm wiązano z militaryzmem pruskim. W momencie, gdy 
hitleryzm stał się odległą, zamkniętą epoką, zmieniło się też postrze
ganie przez ten pryzmat tradycji pruskiej - i od tej chwili można się nią 
było zająć jako osobną kwestią. 

Warto przypomnieć, że jakieś sześć czy siedem lat temu toczyła się 
dyskusja nad przywróceniem nazwy Prusy jako oznaczenia dla landu 
składającego się z Berlina i Brandenburgii. Andreas Lawaty, specjalista od 
tematyki polskiej, przypomniał wtedy, że Prusy właściwie są na terenie 
dzisiejszej Polski. W końcu pomysł zarzucono, ale jestem przekonany, że 
prędzej czy później się znowu się pojawi. 



Czy próbuje się włączać do pamięci historycznej także inne 
tradycje, które do tej pory były tematem tabu? 

- Nawiązuje się czasami do tradycji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Na
rodu Niemieckiego. Intelektualiści często się zastanawiają, czy nie jest to 
tradycja polityczna, która może być dobrym modelem dla współczesnej 
Europy. 

Niemcy zawsze mieli jednak kłopot z państwem narodowym, które 
zazwyczaj jest średniej wielkości, ma ściśle określone granice, jest 
w miarę homogeniczne pod względem etnicznym. Niemcy zaś byli 
rozproszeni po Europie Środkowej i odwoływali się do idei uniwersalnego 
cesarstwa, ogólnoeuropejskiej Rzeszy. Pamiętajmy, za Bismarcka 
funkcjonowało pojęcie kleine deutsche Losung, bo Austria nie weszła 
w skład II Rzeszy. Oni zawsze mieli poczucie, że istnieje większa 
niemiecka wspólnota kulturowa niż ta, która zamieszkuje terytorium 
państwa, co wyrażano w pojęciu Kulturnation. Na to nakładała się świado
mość tego, że Niemcy są w centrum Europy, że są obecni od Alzacji aż po 
kraje bałtyckie, przecież Ryga to też było miasto niemieckie... Dlatego 
okres formowania się państw narodowych był dla Niemców bardzo trud
nym momentem. A już prawdziwą katastrofą, z ich punktu widzenia, był 
rok 1918, czyli wielkie zwycięstwo idei państwa narodowego, powstanie 
Polski, Czechosłowacji, Węgier... Wielu Niemców zostało wtedy 
zamkniętych w granicach nowych państw, gdzieś w Polsce lub w Cze
chosłowacji, gdzie w ich przekonaniu byli prześladowaną mniejszością. 
Interpretacja historii w zananej książce Heinricha Augusta Winklera mówi 
o długiej drodze Niemiec na Zachód - jest to zarazem droga do państwa 
narodowego, rezygnacja z pojęcia Rzeszy czy Cesarstwa oraz przyjęcie tej 
struktury politycznej, która jest charakterystyczna dla Francji czy Wielkiej 
Brytanii. Ale ta droga nie jest jeszcze zakończona. Wydaje mi się, że ta 
idea Rzeszy, czyli tworu o strukturze imperialnej, gdzie granice nie są do 
końca jasne, gdzie jest pewna gradacja zależoności, uniwersalistyczna 
ideologia i uniwersalistyczna legitymizacja ciągle jest bardzo głęboko 
zakorzeniona w niemieckiej świadomości. Tak jak w Polsce ściera się 
model Polski Piastowskiej z modelem Polski Jagiellońskiej, tak w Niem
czech popularna jest idea takiego europejskiego tworu, którego rdzeniem 
są Niemcy. Idea Rzeszy walczy z ideą państwa narodowego. W tej pierw
szej struktura narodowościowa może być bardzo różnorodna, a zarazem 
istnieje centralna władza. Ta idea jest bardzo mocno kulturowo zako
rzeniona w Niemczech i w związku z tym oni się czują w jakimś sensie 
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dobrze w Europie. Odgrywają poważną rolę w Parlamencie Europej
skim, w instytucjach unijnych. I znaczą coraz więcej. Słabnięcie poczu
cia winy sprawia, że znika dotychczasowe samoograniczenie, a europej
ska integracja - że słabnie idea państwa narodowego. 

Najlepiej pokazuje to sytuacja, gdy podpisywano deklarację 
berlińską z okazji 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Wszystko 
było na niemiecką modłę - grano Beethovena, deklarację podpisywała 
Angela Merkel, potem kolejny Niemiec: Hans-Gert Póttering, przewod
niczący Parlamentu Europejskiego. Wszędzie były akcenty niemieckie, 
nawet Francuzi mieli tego dosyć i podobno prezydent Chirac sarkastycz
nie westchnął: „Jaka szkoda, że Jose Barroso nie jest Niemcem..." Portu
galczyk był bowiem jedyną osobą podpisującą deklarację, która nie była 
Niemcem. Nowa rola polityczna Niemiec wymaga historycznego uspra-
wieliwienia. Dlatego powraca pamięć o „wypędzonych", akcentowanie, 
że „my też byliśmy ofiarami", kręci się filmy o Stauffenbergu, o tragedii 
„Wilhelma Gustloffowa"... 

Powstał też piękny film o Sophie Scholl i kilka innych. Co 
ciekawe, w kilka dni po premierze telewizyjnej Stauffenberga do kin 
triumfalnie wszedł Upadek, film oskarżany o to, że trywializuje postać 
Hitlera. Interpretowany jako poważny sygnał, że stosunek do tej 
postaci się zmienia. 

- Pamięć zmieniła w Niemczech swoją 
funkcję. Kiedyś była ona krytyczna, 
nawet radykalnie krytyczna, po
wściągała ambicje polityczne. 
Dzisiaj z kolei legitymizuje 
aktywną politykę, pozwala na 
ingerencję. Weźmy przykład 
wspomnianego przez Pana 
Guntera Grassa. Dawniej 
było tak, że niemiecki 



intelektualista z powodu przeszłości nie mógł w Polsce ferować 
wyroków. Dzisiaj nastąpiło zupełne odwrócenie. Właśnie ze względu na 
doświadczenie historyczne można Polakom doradzać: „odrzućcie nacjo
nalizm, demokratyzujcie się itd.." No i Grass doradza. To się oczywiście 
odnosi nie tylko do Polski. Ciekawym zjawiskiem jest w Niemczech, 
szczególnie w kręgach reprezentujących tzw. tradycję krytyczną, kom
pleks braku rewolucji. Nie udała się ani w 1848 roku, ani w roku 1918. 
Dlatego chętnie sięga się dzisiaj po mit oporu obywateli NRD, po po
wstanie 1953 roku. Żeby przezwyciężyć kompleks konformizmu, buduje 
się wielką legendę walki wschodnich Niemców o wolność. W niej jest 
także miejsce na „Solidarność". Mogą powiedzieć: „razem walczyliśmy 
o wolność." Niektórzy - także polscy - autorzy zaczynąjąjuż przekonywać, 
że opozycja enerdowska była silniejsza i bardziej dojrzała niż polska. 

Stosunki Niemiec z Rosją wydają się ostatnio wyjątkowo 
dobre. Dość wspomnieć sprawę Schrodera, owacje dla Putina w trak
cie jego wizyt w Niemczech czy skrajnie prorosyjskiego ministra 
spraw zagranicznych Franka Waltera Steinmeiera. Wspólne losy tych 
krajów są jednak niezwykle zawiłe, obfite nie tylko w elementy, które 
budują dobre relacje, ale i takie, które nakazują daleko posuniętą 
ostrożność. Czy to porozumienie wydaje się Panu trwale i jeśli tak, to 
czy coś nam w związku z tym grozi? 

- Co do Steinmeiera, to był on bardzo bliskim współpracownikiem 
Schrodera, a w SPD tendencje prorosyjskie są silniejsze niż w CDU. 
Paradoksalnie, przeszłość nie dzieli Rosji i Niemiec, bo i Rosjanie i Niem
cy omijają te drażliwe historyczne tematy. Wolą sięgać do XIX wieku, do 
wspólnych interesów, przypominając, że oba kraje stały się mocarstwami 
właśnie dzięki współpracy ze sobą, że elita carska składała się w więk
szości z Niemców, że Katarzyna II była Niemką - podobno Angela Merkel 
ma nawet w swoim gabinecie portret Katarzyny Wielkiej. Do tego 
dochodzi jeszcze umiejętna polityka Putina. Swoim pamiętnym 
przemówieniem w Bundestagu, w którym zaproponował strategiczne part
nerstwo Niemcom i Europie jako sposób wyzwolenia się spod 
amerykańskiej kurateli, wzbudził entuzjazm wśród polityków niemiec
kich. Obie izby parlamentu na stojąco wiwatowały na jego cześć. Ruro
ciąg, który u nas wywołuje takie kontrowersje, jest w pełni akceptowany 
przez niemieckie społeczeństwo. Nawet krytyka Schrodera za to, że za
siadł w gazpromowej spółce, która ma go zbudować, została wyciszona. 



Niestety wydaje się, że Europa Środkowo - Wschodnia ciągle jest trak
towana jako Zwischeneuropa - jako pas małych, nieznaczących krajów 
między Berlinem a Moskwą. W niemieckiej polityce wschodniej zawsze 
istniały dwie szkoły. Wedle jednej polityka wschodnia powinna być 
ukierunkowana na te mniejsze kraje „pomiędzy" - taka postawa domi
nowała na początku lat 90. Według drugiej należy dogadywać się 
z Moskwąjako głównym partnerem. Dziś dominuje ta druga. Oczywiście, 
oni nie chcą na nas napaść, ani zrobić nam krzywdy, ale trudno im uznać 
w nas równorzędnego partnera, zwłaszcza jeśli pojawia się zasadnicza 
rozbieżność interesów. Dlatego nie jesteśmy ich „Francją na wschodzie", 
jak nas zapewniano. 

Polityka historyczna ma zawsze przełożenie na politykę 
bieżącą i z tego co Pan mówi wynika, że świadomość tego jest wśród 
niemieckich polityków bardzo wysoka. Konsekwencja i rozmach 
z jakimi Niemcy odbudowują pamięć muszą budzić respekt. Jed
nocześnie prowadzą, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię „wypę
dzonych", umiejętną grę. Niby rządowi nie jest po drodze z Eriką 
Steinbach, a jednak dotuje jej działalność, Angela Merkel zaprasza ją 
na obiad we własne urodziny a wymowa wystaw na temat „wypę
dzonych" w państwowych muzeach niezbyt się różni od tych, które 
organizuje sama Steinbach. Jak ma postępować Polska? 

- W tej sytuacji są właściwie dwie możliwości. Z pierwszej, jak się wyda
je, korzysta obecny rząd. Polega ona na akceptacji podległości - po pros
tu uznajemy, że jesteśmy partnerem juniorem i działamy w tych ramach. 
Pozwalamy również na to, by nasz duży sąsiad wychowywał nam nasze 
elity: politologów, historyków, polityków, zapraszając ich na stypendia, 
fundując granty itd. Może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie pewien 
szkopuł, a mianowicie jedna trzecia naszego terytorium należała do 
Niemiec, co ciągle wywołuje różne sentymenty i resentymenty. Nie 
wiadomo, jak się one rozwiną w przyszłości. Nie jest to historia za
kończona. 

Na naszych oczach powstaje model Europy, której środek ciężkoś
ci znajduje się w Niemczech. My jesteśmy w szczególnej sytuacji, bo 
nasze uzależnienie w sferze gospodarki czy mediów jest tak duże, iż 
możemy mieć obawy, że w ogóle nie będziemy mieć żadnych realnych 
instrumentów władzy, a tylko atrapy. Jeden ze znanych polskich dzien
nikarzy, który często pisze rzeczy sympatyczne dla Niemców, powiedział 



mi kiedyś wprost: „No przecież oni i tak muszą nas połknąć". Powiedział 
to z przekonaniem, że my musimy zaakceptować niemiecką dominację 
jako miękką kolonizację, bo to będzie czynnik modernizujący Polskę. 
Druga strategia to działania zmierzające do zachowania podmiotowości. 
To wymaga poszukiwania innych partnerów, choćby Stanów Zjedno
czonych, a także budowy dobrych relacji w regionie - z Litwą, Czechami, 
Ukrainą, Słowacją itd. Starał się to robić rząd Jarosława Kaczyńskiego, 
chociaż nie zawsze zręcznie. Nawet w samych Niemczech można dzisiaj 
znaleźć partnerów, którzy rozumieją, że droga do dominacji w Europie nie 
jest dla Niemiec dobra. Z nimi także trzeba rozmawiać - we wspólnym 
europejskim interesie. Jak bowiem pokazała historia, połykanie Polski 
jeszcze nigdy nikomu nie wyszło na zdrowie. Europejskie sztućce także 
tego nie zmienią. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał PIOTR PAŁKA 

marzec 2008 

Zdzisław Krasnodębski (ur. 1953), socjolog i fdozof społeczny, wykład

o w c a Uniwersytetu w Bremie i Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Autor m.in. takich książek, jak: Rozumienie ludzkiego 

zachowania, Max Weber, Drzemka rozsądnych, Demokracja peryferii, 

Upadek idei postępu. Krytyk przebiegu polskiej transformacji ustrojowej 

oraz elit politycznych III RP. W 2005 roku członek H o n o r o w e g o Komite

tu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. 





„Król Kartofel myśli jak fanatyczni muzułmanie. Polska jest Iranem 
Europy, rządzonym przez fundamentalistów, którzy wypowiadają 
groźby". 

„Der Tagesspiegel", 29 czerwca 2007. 

„Polska reakcja przypomina reakcję świata islamskiego na 
karykatury Mahometa w duńskiej prasie". 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung", 12 lipca 2006. 

„Antysemityzm był fenomenem ogólnoeuropejskim, który jednak 

w Polsce miał szczególne zabarwienie". 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung", 10 lipca 2006. 

„Inteligencja polska milczała w trakcie holocaustu". 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung", 24 lipca 2006. 

„Na nic nie zdały się nadzieje, że po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej poprawi się sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce". 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung", 11 września 2006. 

„Polacy uwielbiają swój cyrk państwowy. I choć narzekają często na 
polityków, którzy nie wypełniają swojej roli wystarczająco profesjonal
nie, to tak naprawdę lubią te codzienne groteskowo-komiczne przed
stawienia". 

„die tageszeitung", 5 lutego 2007, 



„Ten, kto w Polsce atakuje 
gejów, wie, że stoi za nim rząd, 
czuje się zatem wykonawcą woli więk
szości, bohaterem polskiej dumy naro
dowej". 

„Die Suddeutsche Zeitung", 10 czerwca 2006. 

„Arcybiskup Wielgus byl jednym z biskupów, który w często 
wyniszczającej debacie o pozostałościach po komunistycznych 
służbach specjalnych, wzywał do umiaru i rozsądku". 

„Frankfurter AUgemeine Zeitung", 5 maja 2007. 

„Wielgus nie jest człowiekiem, który budziłby sympatię polskich 
nacjonalistów, ponieważ podnosił swój głos przeciwko antyniemieckim 
i antyeuropejskim resentymentom". 

„Die Welt", 8 stycznia 2007. 

„Wreszcie stosunki polsko-niemieckie są proste: po jednej stronie 
mamy prowincjonalny polski rząd, który więcej energii inwestuje 
w określenie orientacji seksualnej teletubisiów niż w kwestię 
przyszłości Europy. Po drugiej stronie mamy zaś Niemcy, kraj 
uosabiający oświecony altruizm, który mając na względzie dobro całej 
Europy, na drodze do prawdziwej europejskiej demokracji buduje 
bliźniakom z Warszawy jeden złoty most za drugim". 

„die tageszeitung", 20 czerwca 2007. 

„Walka o tolerancję i prawa człowieka w Polsce jeszcze długo się nie 
zakończy". 

,, die tageszeitung ", 12 czerwca 2006. 



Spojrzałem na identy
fikator mojego sąsia

da. ..Johann Koval-
sky. Tygodnik Fre-

undschaft - Przyjaźń. 
Górlitz - Zgorzelec". 

Chyba dostrzegł 
w moich oczach coś 
w rodzaju uznania, 

skoro zdecydował się 
pochylić ku mnie 

i szepnąć mi na ucho: 
- Profesor Grosik 

szykuje prawdziwą 
bombę... Widać było. 

że wie coś ważnego 
i chce mi to wyjawić. 

ale ociąga się, żeby 
stopniować napięcie. 
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tóregoś sierpniowego popołudnia wezwał 
mnie do gabinetu redaktor naczelny: -
Słuchaj, Talbott - powiedział swym 

ochrypłym barytonem - chciałbym, żebyś poleciał do 
Europy na obchody 100-lecia wybuchu II wojny światowej. 

Centralne uroczystości odbędą się 31 sierpnia 2039 roku 
w Gliwicach, będą prezydenci kilku krajów, ofic
jalne przemówienia. Masz napisać stamtąd kores
pondencję. 

Przypomniałem sobie szybko, co zapamiętałem ze szkoły o II 
wojnie światowej. Wybuchła dlatego, że Europejczycy postanowili 
wymordować Żydów. Doszło wówczas do największego ludobójstwa 
w dziejach, czyli do Holocaustu. 

Spojrzałem na datownik w zegarku. - Szefie, ale to już 
pojutrze - wymamrotałem. 

- Właśnie się dowiedziałem, że nasi najlepsi reporterzy, którzy 
wczoraj wieczorem wspólnie bawili się na imprezie, ulegli poważnemu 
zatruciu pokarmowemu. Adam Stein, Janusz Savimbi, Ernst Weisskopf, 
Gianni Riva, wszyscy są chorzy. Dlatego musisz lecieć ty - wyjaśnił 
naczelny i podał mi kartkę papieru. - To rezerwacja na samolot na twoje 
nazwisko. Wylot jutro, przez Londyn do Krakowa. Stamtąd już jakoś 
dostaniesz się do Gliwic. 

- Ale dlaczego właściwie do Gliwic? - zapytałem. 
- Widzę, że musisz nadrobić braki w wykształceniu - westch

nął szef, podszedł do stojącego za nim regału, wyciągnął z niego grubą 
książkę i podał mi. Historia II wojny światowej, głosił wielkimi czer
wonymi literami tytuł na czarnym tle. Pod spodem mniejszą czcionką 
ciągnął się napis: Od Gliwic do Berlina. 

Dwa dni później, siedząc w specjalnie przygotowanej przez organiza
torów loży prasowej, wśród dziennikarzy z całego świata, mogłem 
podziwiać, jak na mównicę ustawioną pod archaicznym 
dwudziestowiecznym masztem radiostacji wchodzą kolejni przywódcy 
państw i wygłaszają okolicznościowe mowy. 

Pierwszy z przemówieniem wystąpił prezydent Rosji, 
Wiaczesław Czkałow: - Rosja zawsze była schronieniem dla Żydów 



z całego świata. Kiedy byli wyganiani z innych krajów europejskich, 
chronili się przed pogromami właśnie u nas: w Kiszyniowie, w Odessie, 
w Kijowie. Byli cenieni jako wysokiej klasy fachowcy. Na przykład 
Stalin jako swoich osobistych lekarzy zatrudniał tylko Żydów. 
Stworzyliśmy im nawet u siebie namiastkę Ziemi Świętej, czyli 
żydowski okręg autonomiczny ze stolicą w Birobidżanie. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa, dwukrotnie ruszaliśmy z pomocą, by 
ratować od zagłady zagrożoną egzystencję Żydów europejskich. Pier
wszy raz wyruszyliśmy im na odsiecz 17 września 1939 roku, drugi raz 
- dwa lata później. To my ocaliliśmy Żydów od unicestwienia, które 
zgotowała im Europa. Żywym symbolem sojuszu żydowsko-
-rosyjskiego stały się postaci wybitnych Żydów: Stanisława Ehrlicha, 
Wiktora Altera czy Solomona Michoelsa, którzy uszli z życiem z Holo
caustu tylko dzięki władzy radzieckiej. Także dziś to Rosja jest jedynym 
gwarantem, że nigdy więcej na kuli ziemskiej nie powtórzy się już 
ludobójstwo. 

Wystąpienie Czkałowa nagrodzone zostało rzęsistymi oklaska
mi. Następnym mówcą był kanclerz Niemiec Herbert Schornsteinfeiger: 
- Europa Środkowa zawsze stanowiła wielobarwną mozaikę narodów, 
kultur i religii. Tym, co decydowało o wspólnej tożsamości tego 
regionu, była obecność dwóch czynników: żywiołu niemieckiego 
i żydowskiego. Te dwa narody Kulturtragerów były nosicielami 
postępu cywilizacyjnego wśród innych nacji. Niemcy i Żydzi byli 
wszędzie: w Czerniowcach, Królewcu, Trieście, Lubljanie, Budapesz
cie, Lwowie, Sibiu. To oni nadali niepowtarzalne oblicze naszej części 
kontynentu. Druga wojna światowa stanowiła kres tego świata: Żydzi 
zostali wymordowani, a Niemcy wypędzeni. Te dwie zbrodnie - Holo
caust i wypędzenia - nie mają sobie równych w dziejach. Nigdy nie 
zapomnimy, że pierwszymi ofiarami nazistów, którzy podstępnie 
zdobyli władzę nad Niemcami, byli właśnie Niemcy. Długa jest lista 
niemieckich ofiar nazizmu: Tucholsky, Ossietzky, Rohm, Stauffenberg, 
Bonhóffer... 

Siedzący obok sąsiad szturchnął mnie w ramię: - To prawda -
przytaknął. - Hitler przecież nie był Niemcem, tylko Austriakiem. Anty
semityzm wyniósł z Wiednia, a Wiedeń nie był już wtedy miastem 
niemieckim, lecz podlegał silnym wpływom słowiańskim. g

ra
fi

k
a

: 
JA

N
U

S
Z 

K
A

P
U

S
T

A
 







Spojrzałem na identyfikator mojego sąsiada. „Jonami Koval-
sky. Tygodnik Freundschaft - Przyjaźń. Górlitz - Zgorzelec". Chyba 
dostrzegł w moich oczach coś w rodzaju uznania, skoro zdecydował się 
pochylić ku mnie i szepnąć mi na ucho: - Profesor Grosik szykuje 
prawdziwą bombę... 

Widać było, że wie coś ważnego i chce mi to wyjawić, ale ocią
ga się, żeby stopniować napięcie. 

Tymczasem kanclerz skończył swoje wystąpienie, a na mówni
cy pojawił się prezydent Polski Michał Siarka: - To nie przypadek, że 
miasta związane z zagładą Żydów mają czysto słowiańskie brzmienie: 
Oświęcim, Jedwabne, Majdanek, Kielce, Treblinka. To nie przypadek, 
że nie ma już dziś w Polsce niemieckich nazw: Danzig, Breslau, Posen... 

- Jaką bombę? - zapytałem szeptem. 
- Wydaje nową książkę - odpowiedział Kovalsky. 
- ... i właśnie z tego miejsca, gdzie od brutalnego napadu na 

radiostację zaczęła się II wojna światowa... 
- Ale co w tym niezwykłego? - dopytywałem. - Przecież 

wydaje książki już od pół wieku. Nie na darmo jest jednym z najwięk
szych autorytetów moralnych XXI wieku... 

- Tym razem jednak dokopał się niezwykłych rzeczy. To 
będzie wstrząs nie tylko dla Polaków, ale i dla Watykanu. 

- ... chciałbym w imieniu narodu polskiego przeprosić Żydów 
za Holocaust i Niemców za wypędzenia... 

- Ale czego się konkretnie dowiedział? - ciągnąłem za język 
Kovalsky'ego. - Po tym, jak udowodnił winę Hlonda i Wyszyńskiego 
za Holocaust, trudno się spodziewać większych rewelacji. 

- Grosik ma dowody, że Maksymilian Kolbe był kapelanem 
obozowym i duszpasterzem załogi w Auschwitz - dalsze słowa mojego 
sympatycznego sąsiada zagłuszyła burza oklasków. Nie wiedziałem, czy 
były przeznaczone dla prezydenta Polski, który właśnie przed chwilą 
dokonał historycznego aktu skruchy, czy też dla sędziwego profesora 
Johna Grosika, który dostojnym krokiem wchodził właśnie na mównicę. 
Człowiek, przez jednych nazywany sumieniem Polski, przez drugich 
wyrzutem sumienia Europy, miał przemówienie krótkie, lecz porażające. 

- Po ujawnieniu zbrodni Holocaustu Theodor Adorno zadał 
pytanie, czy po Jedwabnem można jeszcze pisać wiersze. Jak gr
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odpowiemy dziś na to pytanie? - zapytał, zamilkł i długo wiódł wzro
kiem po zebranych. - Otóż przyzwoity człowiek zna dziś tylko jedną 
odpowiedź: każdy poeta to antysemita. 

Tym razem nie było oklasków. Zebrani trwali w głębokiej za
dumie, niektórzy potakująco kiwali głowami. Wtedy zrozumiałem, 
dlaczego profesor cieszy się tak powszechnym szacunkiem. Rzeczywiś
cie, potrafi wstrząsnąć człowiekiem do głębi. 

Dopiero po minucie milczenia ludzie zerwali się na nogi 
i zaczęli klaskać. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła godzina wysłania 
korespondencji do Nowego Jorku. Skierowałem się w stronę wyjścia. 
Mijając metalowe bramki i posterunki ochroniarzy, nagle zobaczyłem 
jakieś zamieszanie. W górę pofrunęły ulotki, zaczęła się szamotanina. 
Podniosłem jedną z kartek, która upadła obok mnie. Po chwili 
zobaczyłem dwóch mężczyzn skutych kajdankami i prowadzonych 
przez policjantów. - To neofaszyści - usłyszałem. Odszedłem na bok, 
by przeczytać ulotkę. Były na niej napisy w kilku językach, również po 
angielsku. „Druga wojna światowa nie zaczęła się w Gliwicach, ale na 
Westerplatte. Nie było polskich obozów zagłady". Dalej nie chciałem 
już czytać. Zgniotłem papier i wyrzuciłem do kosza na śmieci. - Co za 
dewianci. Co za bydło - pomyślałem i pobiegłem w stronę biura pra
sowego. 

W głowie miałem już gotowy tytuł: Triumf prawdy. 

ROBERT P. TALBOTT 





Podczas II wojny świa
towej generał Franco 

uratował od śmierci 
więcej Żydów niż wszyscy 

alianci razem wzięci. 
Hiszpańskie placówki 

dyplomatyczne w Europie 
wydały ok. 60 tysięcy 

paszportów żydowskim 
obywatelom państw 
okupowanych przez 

Hitlera, zwłaszcza w kra
jach bałkańskich. 
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Wiek XX był stuleciem największej erupcji 
nienawiści wobec Żydów. W tym kontekście nie 
pojawiło się jednak pytanie, która z osób 
żydowskiego pochodzenia stała się w minionym 
stuleciu obiektem największej nienawiści na 
masową skalę. Bez wątpienia takim 
człowiekiem (do dziś zresztą wywołującym 
paroksyzmy gniewu) był generał Francisco 
Franco y Bahamonde. 

O żydowskim pochodzeniu generała Franco pisało na Zachodzie 
wielu autorów, by wspomnieć tylko prace Fłarry'ego S. Maya (Francisco 

Franco: the Jewish Connection), George'a Hilla (Franco, the Man and his 

Natiori) czy Nathaniela Weyla (Israel and Francisco Franco). Paul Pre
ston w swej biografii generała z 1994 roku pisał, że zarówno nazwisko 
jego ojca (Franco), jak i matki (Bahamonde) to w Hiszpanii „pospolite 
nazwiska żydowskie". (Marek Jan Chodakiewicz w swej monografii 

0 hiszpańskiej wojnie domowej zauważa, że to tak, jakby ktoś w Polsce 
nosił nazwisko Rosenzweig-Warszawski.) W języku polskim istnieje 
zresztą pewna trudność, gdyż nie sposób odróżnić od siebie dwóch rodza
jów frankistów - zwolenników generała Francisco Franco w Hiszpanii 
1 wyznawców fałszywego mesjasza żydowskiego Jakuba Franka. Erik 
von Kuehnelt-Leddihn, który był korespondentem wojennym podczas 
wojny domowej w Hiszpanii, stwierdzał, że jeszcze przed wybuchem 
konfliktu zbrojnego trzej bracia Franco (Francisco, Ramon i Nicola) 
uchodzili powszechnie za „republikanów żydowskiego pochodzenia". 

Pierwotnie generał Franco był republikaninem, ale głęboko 
zawiódł się republiką, a zwłaszcza jej zbrodniczymi działaniami - czarę 
goryczy przelało wywleczenie z domu i zamordowanie bezbronnego 
Calvino Sotelo. Swój marsz przeciwko lewicy Franco rozpoczął od 
Maroka, ówczesnego hiszpańskiego protektoratu, gdzie poparło go 
wielu muzułmańskich Maurów i sefardyjskich Żydów. Szczególnie 
żywiołowo opowiedzieli się za nim mieszkańcy żydowskiej dzielnicy 
w Tetuan. Podczas wojny domowej w Hiszpanii Żydzi znajdowali się 
zresztą po obu stronach barykady - z tym że po stronie republikańskiej 
więcej było Żydów z zaciągu międzynarodowego, zaś po stronie 
franki sto wskiej przeważali Żydzi hiszpańscy. 



Podczas II wojny światowej generał Franco uratował od śmier
ci więcej Żydów niż wszyscy alianci razem wzięci. Wykorzystał do tego 
ustawę, którą w 1924 roku uchwalili wspólnie król Alfons XIII i prawi
cowy dyktator katolicki, markiz Miguel Primo de Rivera. Data aktu nie 
była przypadkowa - rok 1924 to przestawienie daty roku 1492, kiedy to 
Żydzi sefardyjscy zostali wygnani z Hiszpanii. Król i dyktator w ramach 
ekspiacji postanowili nadać każdemu Żydowi, którego przodkowie 
zostali przed wiekami wypędzeni z Półwyspu Iberyjskiego, prawo do 
otrzymania obywatelstwa hiszpańskiego. Dzięki temu hiszpańskie 
placówki dyplomatyczne w Europie wydały ok. 60 tysięcy paszportów 
żydowskim obywatelom państw okupowanych przez Hitlera, zwłaszcza 
w krajach bałkańskich. 

Hiszpania nie wydała Trzeciej Rzeszy nie tylko żadnego 
sefardyjskiego, ale także aszkenazyjskiego Żyda. Kontrastowało to 
wyraźnie z polityką Stalina, który w latach 1939-1941 wydał Hitlerowi 
około 900 komunistów niemieckich, w tym wielu pochodzenia 
żydowskiego. Kanclerz Niemiec nie cierpiał zresztą przywódcy Hisz
panii. „Być może Franco zrobił na Hitlerze niekorzystne rasowe wraże
nie", przypuszczał wspomniany już von Kuehnelt-Leddihn. W swych 
pamiętnikach Albert Speer wspomina, że po zdobyciu Francji w 1940 
roku Hitler żałował, iż kilka lat wcześniej pomógł reakcjonistycznemu 
generałowi Franco, a nie republikanom. Było to skutkiem spotkania we 
Francji hiszpańskich emigrantów z obozu republikańskiego, którzy zro
bili na narodowych socjalistach pozytywne wrażenie. 

Pod koniec II wojny światowej generałowi Franco udało się 
wydostać wielu Żydów sefardyjskich z niemieckich obozów zagłady. 
Dzięki akcji, nadzorowanej osobiście przez caudillo, Żydzi specjalnymi 
pociągami zostali przetransportowani do Hiszpanii. Kiedy w Madrycie 
okazało się, że Niemcy zrabowali żydowskim przybyszom wszystkie 
kosztowności, generał Franco zażądał od Trzeciej Rzeszy zwrotu zagra
bionego majątku. W przeciwnym razie zagroził wprowadzeniem sankcji 
gospodarczych przeciwko Niemcom. Groźba poskutkowała i Żydzi 
odzyskali swoje mienie. 

Tak jak generał Franco jest znienawidzony, tak z kolei wyno
szony pod niebiosa jest prezydent USA Franklin D. Roosevelt. W 1939 
roku miał on okazję uratowania wielu Żydów, ale tego nie uczynił. 



Kiedy bowiem do amerykańskich wybrzeży zbliżał się niemiecki statek 
„St. Louis" z 930 żydowskimi uciekinierami na pokładzie, Departament 
Stanu USA odmówił Żydom prawa lądowania w Ameryce, choć 734 
z nich objętych było kwotą emigracyjną. Żydowscy uciekinierzy 
z pokładu statku napisali do prezydenta Roosevelta błagalną depeszę, 
by zmienił decyzję i pozwolił im zostać w Stanach Zjednoczonych. 
Amerykański przywódca pozostał jednak nieugięty. W efekcie Żydzi 
zmuszeni byli powrócić do Europy. 819 z nich trafiło do Belgii i Francji, 
która rok później znalazła się pod 
okupacją niemiecką - w rezultacie 
większość pasażerów „St. Louis" 
zginęła w komorach gazowych. 

Generał Franco był 
człowiekiem bardzo religijnym 
- zmarł, przyciskając do pier
si relikwie świętej Tere
sy z Avila, bliskiej być 
może mu dlatego, że rów
nież była Żydówką wy
znającą katolicyzm. 

MARCIN MŚCICHOWSKI 

General Franco 
(Francisco 
Paulino Hermenegildo 
Teódulo Franco Bahamonde 
Salgado Pardo) 
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ojna w Wietnamie była przełomem 
w historii Ameryki. Po serii bohaterskich 

zwycięstw, US Army trafiła na potężnego 
wroga. Nie byli nim ani komuniści z Vietcongu, 

ani zbrojący ich Sowieci. Największym wrogiem 
okazali się obywatele Stanów Zjednoczonych. Wojna 

w Wietnamie została przegrana nie w azjatyckiej dżungli, 
lecz na amerykańskich ulicach, w uniwersyteckich cam

pusach, w redakcjach gazet i studiach telewizyjnych. Więk
szość publicystów, którzy wypowiadali się na temat tego 

konfliktu, podkreśla, że był on dla USA hańbą i traumą, jednak niewielu 
Amerykanów ma dziś świadomość, o co tak naprawdę toczyła się ta 
wojna i jaka była jej rzeczywista stawka. 

W 1954 roku bitwa pod Dien Bien Phu zakończyła panowanie 
francuskich kolonistów w Indochinach. Na mocy porozumień genew
skich Wietnam - podobnie jak wcześniej Korea - został podzielony na 
dwie części: komunistyczną Północ i republikańskie Południe. Komu
niści dążyli jednak do aneksji południowej części kraju i narzucenia jej 
swojego ustroju. Warto też podkreślić, że podział Wietnamu od samego 
początku był niesprawiedliwy. Na Północy zostały bowiem ogromne 
bogactwa naturalne. Poza tym dorzecze Czerwonej Rzeki zamieszki
wało bardzo wielu katolików, którzy zostali przez komunistów pozba
wieni majątków i zmuszeni do ucieczki na Południe. Amerykanie 
postanowili wesprzeć Wietnam Południowy, by nie padł on łupem 
komunistów. Podobnie zresztą w 1950 roku przyszli z pomocą Korei 
Południowej, zaatakowanej przez komunistycznego agresora z Północy. 
John F. Kennedy wspierał finansowo Wietnam Południowy i wysłał tam 
doradców, zaś jego następca, Lyndon Johnson, wyekspediował do Azji 
amerykańskich żołnierzy. 

Podczas wojny Vietcong zasłynął z wyjątkowego okrucieńst
wa. Ujawniło się ono zwłaszcza podczas słynnej ofensywy Tet w 1968 
roku, kiedy komuniści złamali zawieszenie broni i zajęli miasto Hue. 
Gdy okazało się, że mieszkańcy nie chcą przyłączyć się do „wyzwo
leńczej" armii Ho Chi Minha i nie są wcale zainteresowani pozbyciem 
się burżujów i imperialistów, oddziały Vietcongu urządziły ludobój
stwo. Dokonano masakry wszystkich pracowników cywilnej administracji 



miasta, a także przedstawicieli lokalnej inteligencji. W ciągu 24 dni 
wymordowano ponad 5 tysięcy cywilów, w tym wielu duchownych. Nie 
oszczędzono nawet lekarzy z Europy przebywających w Wietnamie 
z misją humanitarną. „Wrogów ludu" palono lub grzebano żywcem, 
a umierający w męczarniach musieli patrzeć, jak obcina się głowy ich 
dzieciom. Powszechną praktyką było związywanie ze sobą kilkorga 
ludzi i rzucanie w nich granatami. Trzej francuscy benedyktyni sami 
musieli sobie wykopać grób. Kiedy oprawcy zakopali ich po szyję, 
przyglądali się, jak zjadają ich mrówki. W końcu w geście humanitaryz
mu roztrzaskali im czaszki. Komuniści z Vietcongu specjalizowali się 
również w wyjmowaniu dzieci z rozprutego brzucha kobiet i mordowa
niu ich na oczach ojców. Te same metody stosowali później w sąsiedniej 
Kambodży Czerwoni Khmerowie Pol Pota. 

Najbardziej znaną na świecie zbrodnią w Wietnamie pozostaje 
jednak masakra w wiosce My Lai, dokonana przez amerykańskich 
żołnierzy. To prawda, że Amerykanie także dopuszczali się zbrod
niczych działań wobec ludności cywilnej. Stanowiły one jednak raczej 
margines niż regułę, a najczęściej były wyrazem samowoli dowódców 
niższego szczebla, którzy podejmowali decyzje wbrew zaleceniom 
najwyższego dowództwa. W odróżnieniu od nich zbrodnie Vietcongu 
miały charakter systemowy i były jedną z podstawowych strategii ich 
działania. O ile dla Amerykanów tragedia My Lai jest do dziś symbo
lem hańby, a jej sprawcy stanęli przed sądem, o tyle dla komunistów 
z Wietnamu ofensywa Tet, podczas której doszło do masowych rzezi, 
stanowi nawet obecnie powód do dumy. W styczniu 2008 roku władze 
w Wietnamie z okazji 40. rocznicy owego wydarzenia zorgani
zowały defiladę, w której uczestniczyło 10 tysięcy weteranów. Co 
ciekawe, świętowali oni jubileusz zwycięstwa, choć w rzeczywistości 
ofensywa Tet była kompromitującą porażką Vietcongu. 

Zachodnie media bardzo szybko zaczęły stosować podwójne 
standardy wobec uczestników wojny wietnamskiej. Kiedy w 1963 roku 
kilku buddystów podpaliło się w proteście przeciwko polityce antyko
munistycznego prezydenta Wietnamu Południowego Ngo Dinh Diema, 
media szeroko nagłośniły ten fakt. Grzmiano, że wspierany przez USA 
reżim doprowadza pokojowo nastawionych buddystów do aktów roz
paczy. Mało kto wspominał, że owe samospalenia dokonywały się 



raczej z pobudek religijnych i w proteście przeciwko zbyt dużemu 
wpływowi chrześcijan na władzę. Prezydent Ngo Dinh Diem był 
bowiem katolikiem, podobnie jak elita przywódcza Wietnamu Połud
niowego, a ich wyznanie stanowiło dodatkową motywację, by przeciw
stawiać się ateistycznemu agresorowi z Północy. Kiedy jednak w 1975 
roku komuniści zajęli cały Wietnam i rozpoczęli prześladowania religij
ne, mnichów buddyjskich, którzy dokonywali samospaleń, było kilka
naście raz więcej. Tym faktem większość zachodnich mediów nie była 
już jednak zainteresowana. Zachwycała się wówczas końcem brudnej 
wojny i zjednoczeniem kraju. Nie wspominała o ogromnym exodusie 
600 tysięcy Wietnamczyków z czerwonego „raju". Tak wielu ludzi nie 
wyemigrowało z kraju nawet za panowania francuskich kolonistów. 
Tysiące ludzi uciekały też w ciągu trzydziestu lat komunistycznego 
reżimu, a wielu z nich straciło życie w morzu, próbując wydostać się 
z kraju na prowizorycznych łodziach, które były dla nich jedyną 
nadzieją ucieczki. 

Tymczasem na uniwersytetach w USA studenci porównywali 
amerykańskich generałów do Adolfa Hitlera, wyrażali poparcie do Viet-
congu, palili amerykańskie flagi i opluwali bohaterów wracających 
z piekielnej dżungli. Ronald Reagan napisał wówczas: „Wiem, że obec
nie młodym ludziom trudno dopatrzyć się bohaterstwa w jakimś czynie 
wojennym, i właśnie to jest bardzo niedobre. Pewni ludzie przejdą przez 
życie i nigdy nie znajdą się w sytuacji, w której tylko oni będą mogli 
wykonać brudną robotę, którą należy wykonać. Niektórzy znajdą się 
w takiej sytuacji i się zawiodą. Inni godzą się i wykonują tę brudną 
robotę, ponieważ nie ma nikogo poza nimi, kto mógłby ją wykonać, a w głę
bi serca wiedzą, że należy ją wykonać". 

Reagan uważał, że powinnością Stanów Zjednoczonych jest 
powstrzymywać marsz komunistów, ponieważ po zajęciu Wietnamu 
Południowego sięgną oni po władzę w innych krajach. Większość 
amerykańskich intelektualistów sprzeciwiała się jednak takiemu rozu
mowaniu. Jeden z nich napisał nawet, że „proste narody azjatyckie 
potrzebują komunizmu, ponieważ daje im on oświatę, szkolnictwo, 
dyscyplinę, lekarstwa, drogi, telewizję, wzrost gospodarczy, zwalcza 
przesądy". Być może za przesąd uważał on katolicyzm, wyznawany nie 
tylko przez Ngo Dinh Diema, lecz również 35 procent generałów jego armii. 



Kampania antywojenna w USA inspirowana była w dużej 
mierze i finansowana przez Moskwę, co wyszło na jaw dopiero po 
upadku komunizmu w Związku Sowieckim i ujawnieniu archiwów 
KGB oraz Stasi. Napór medialny był tak olbrzymi, że nawet wielu 
amerykańskich patriotów pragnęło końca wojny. To wszystko miało 
także wpływ na morale samych żołnierzy, którzy nie chcieli uczest
niczyć w brudnym konflikcie. 

Nastrojom tym uległa także Stolica Apostolska, gdzie za 
watykańską politykę wschodnią odpowiadał wówczas kardynał Agosti-
no Casaroli, szukający zbliżenia z komunistycznymi reżimami, nawet 
kosztem daleko idących ustępstw. Doszło do tego, że Paweł VI przyjął 
na niemal godzinnej audiencji szefa delegacji komunistycznego Wietna
mu Xuana Thuy, którego komplementował później jako człowieka prag
nącego pokoju, natomiast podczas spotkania z prezydentem połud
niowego Wietnamu Van Thieu papież zganił go za torturowanie komu
nistów w obozach koncentracyjnych oraz upomniał, że zbyt mało stara 
się o pojednanie między południowym a północnym Wietnamem. 
Watykan przekazał również wietnamskim komunistom półtora miliona 
dolarów na pomoc medyczną bez gwarancji, na co pieniądze zostaną 
przeznaczone. Oczywiście kupiono za nie broń od Moskwy. 

Nacisk opinii międzynarodowej oraz opinii publicznej w sa
mych Stanach Zjednoczonych był tak wielki, że w końcu prezydent 
Richard Nixon postanowił wycofać wojska amerykańskie z Wietnamu. 
Pozostawiony sam sobie, pozbawiony wsparcia ze strony dotychcza
sowego sojusznika, Wietnam Południowy nie miał szans na obronę przed 
Wietnamem Północnym, stale dozbrajanym przez Sowietów. Komuniści 
złamali wkrótce ustalenia traktatu paryskiego i zajęli cały kraj. 

Skutki czerwonego zwycięstwa były takie, jak przewidywał 
Reagan. Zgodnie z teorią domina, po zdobyciu władzy w Wietnamie, 
komuniści kontynuowali swoją ekspansję. W Kambodży rządy Czer
wonych Khmerów doprowadziły do ludobójstwa i wymordowania jed
nej trzeciej ludności kraju. Pod naporem komunistów padł Laos, gdzie 
także doszło do krwawych prześladowań. Do dziś zresztą Wietnam 
pozostaje dyktaturą, w której łamane są prawa człowieka. 

„Rok 2007 rok jest rokiem największych od 20 lat w tym kraju 
represji wobec opozycjonistów działających pokojowymi metodami. g
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Ośmielone poparciem społeczności międzynarodowej i przyznaniem 
Wietnamowi członkostwa w Światowej Organizacji Handlu pod koniec 
roku 2006, władze Wietnamu przystąpiły do prześladowania wszystkich 
tych, którzy przeciwstawiają się Komunistycznej Partii Wietnamu, 
aresztowano dziesiątki działaczy na rzecz demokracji i działaczy praw 
człowieka, liderów wolnych związków zawodowych, dziennikarzy 
podziemnych, a także wiernych nieuznawanych wspólnot religijnych. 
Od chwili nasilenia represji w 2007 roku około 40 dysydentów zostało 
aresztowanych, ponad 20 osób usłyszało wyrok więzienia, zwykle za 
propagandę antyrządową z artykułu 88. kodeksu karnego. W marcu 
rzymskokatolicki ksiądz Nguyen Van Ly, współzałożyciel demokraty
cznego Ruchu 8406, został skazany na 8 lat więzienia" - pisze Ton Van 
Anh, mieszkająca w Polsce wietnamska bojowniczka o prawa 
człowieka. 

Jak skutki zwycięstwa Vietcongu odebrali uczestnicy antywo
jennej kampanii? Mało kto zdobył się na taki gest, jak Joan Baez, która 
przyznała, że jej postawa wobec konfliktu w Wietnamie była błędem. 

Obraz wojny wietnamskiej w świadomości zbiorowej kształtu
ją głównie hollywoodzkie filmy, takie jak Pluton i Urodzony 4 lipca 

01ivera Stone'a czy Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Stone, 
przyjaciel Fidela Castro i sympatyk Jasera Arafata, pokazuje w swych 
dziełach wojnę jako bezsensowny akt przemocy Amerykanów wzglę
dem biednych i wolnych Wietnamczyków. Taki obraz dominuje też 
w wielu innych filmach. Jednym z nielicznych wyjątków był Łowca 

jeleni z Robertem de Niro, nagrodzony w 1978 roku Oscarem za naj
lepszy film. Obraz Michaela Cimino wywołał jednak oburzenie na 
całym świecie. Delegacja radziecka opuściła nawet festiwal filmowy 
w Berlinie w ramach protestu przeciwko „obrażaniu narodu wietnam
skiego". Jane Fonda powiedziała, że Łowca jeleni prezentuje rasis
towską, prorządową wersję wojny. Aktorka wsławiła się wcześniej tym, 
że podczas wojny na zaproszenie Vietcongu pojechała do Hanoi, gdzie 
popierała walkę komunistów i dementowała informacje o torturowaniu 
amerykańskich jeńców wojennych. 

W latach osiemdziesiątych w amerykańskich kinach pojawił 
się cykl filmowy Rambo, w którym weteran wojny w Wietnamie został 
przedstawiony nie tylko jako postać tragiczna, ale także jako bohater 



pozytywny. Przychylne odebranie obrazu przez większość widzów 
związane było ze zmianą nastrojów w amerykańskim społeczeństwie 
i rządami Ronalda Reagana. To on powiedział kiedyś: „Zapytajcie, 
proszę, mieszkańców Łotwy, Litwy i Estonii, zapytajcie, proszę, 
Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Bułgarów, R u m u n ó w 
i wschodnich Niemców. Zapytajcie mieszkańców tych krajów, jak to 
jest żyć w świecie, w którym Związek Sowiecki jest Numerem Jeden. 
Nie chciałbym mieszkać w takim świecie i myślę, że wy również nie". 

Być może gdyby Reagan był prezydentem Stanów Zjedno
czonych w latach siedemdziesiątych, Wietnam Południowy nie zostałby 
pozostawiony na pożarcie komunistom. Zwycięstwo Vietcongu nie było 
efektem militarnego geniuszu jego generałów, ani skutkiem materialnej 
pomocy Związku Sowieckiego. Tę wojnę wygrali komunistom ich 
sojusznicy w USA. Po prostu zastosowano w praktyce zasady, które 
wyłożył jeszcze w VI wieku przed Chrystusem chiński strateg Sun Tzu 
w swym dziele Sztuka wojny, gdzie zalecał, jak zwyciężać bez użycia siły. 

ŁUKASZ ADAMSKI 



Architekci ruchu '68 wzy
wali do stosowania terroru 

wobec tzw. ..gównianych 
liberałów". To ostatnie 

określenie odnosiło się np. 
do profesorów Wolnego 

Uniwersytetu w Berlinie. 
Richarda Lówenthala 

i Ernsta Fraenkela. którzy 
w 1933 roku zostali 

wypędzeni z Niemiec, 
w latach pięćdziesiątych 

powrócili do Republiki 
Federalnej, by w 1968 roku 

znów stać się obiektem 
ataków niemieckich 

studentów. 
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lutym 2008 roku na niemieckim rynku 
wydawniczym pojawiła się książka Gotza 

Aly pod bardzo znamiennym tytułem Unser 

Kampf 1968. Autor, urodzony w 1947 roku w Hei
delbergu, jest historykiem, publicystą, profesorem 

Uniwersytetu w Salzburgu. Polscy czytelnicy znają go 
jako autora głośnej w Niemczech książki Państwo Hitlera, 

w której nakreślił nowe ujęcie narodowego socjalizmu. 
Gótz Aly był także aktywnym uczestnikiem niemieckiej 

rewolty w 1968 roku, tzw. małej rewolucji kulturalnej. Jego nowa pub
likacja łączy oba te tematy. 

Centralny wątek książki stanowią uderzające analogie między 
tzw. pokoleniem '33, czyli zwolennikami nazizmu, a generacją '68. His
toryk zauważa, że tak samo jak działalność pokolenia '33 skierowana 
była przeciwko demokratycznemu „systemowi" młodej Republiki 
Weimarskiej, tak samo ostrze swojej broni generacja '68 wymierzała 
przeciw „systemowi" Republiki Federalnej Niemiec Konrada Ade-
nauera i Ludwiga Erharda. To właśnie w 1968 roku Jurgen Habermas 
użył sformułowania „lewicowy faszyzm", krytykując radykalne ten
dencje w ówczesnym ruchu studenckim. 

Jak pisze Gótz Aly: „niemieccy uczestnicy ruchu '68 dali się 
w dużej mierze ponieść patologiom XX wieku i tym samym w żałosny 
sposób upodobnili się do swoich rodziców z pokolenia '33. Obie gene
racje postrzegały siebie jako «ruch», który chciał wykurzyć ze sceny 
politycznej «system» republiki. Oba pokolenia gardziły - w duchu 
nazistowskiego prawnika Carla Schmitta - pluralizmem i uwielbiały -
na wzór Ernsta Jiingera - walkę i akcję1. Łączyły w sobie megalomanię 
z zimną bezwzględnością. Uczestnicy ruchu '68 w swoim intelektual
nym, rzekomo «ludowym» kolektywizmie rozwinęli szybko pociąg do 
kultu jednostki. Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Che Guevara, Ho Chi 
Minh czy Mao Tse Tung byli wielbieni za zdecydowanie w zdradzaniu 
wyznawanych utopii społecznych. W przeciwieństwie do swoich rodzi
ców uczestnicy ruchu '68 zachwycali się wszelkiego rodzaju ruchami 

1 To pokrewieństwo dostrzegł m.in. Gerhard A. Ritter, Direkte Demokratie, s. 232. 



wyzwoleńczymi, pod warunkiem jednak, że miały w nazwie atrybut 
«narodowy». Podejmowane przeze mnie próby rozmowy z jakimkol
wiek przedstawicielem generacji '68, pełniącym dziś funkcję wyso
kiego urzędnika państwowego, na temat naszej pozytywnej oceny for
mułowanej w 1972 roku pod adresem rewolucji kambodżańskiej i Pol 
Pota, kończą się prychnięciem: «Aly, przecież wiesz, że nigdy tak nie 
myśleliśmy!». 

W końcu nie każdy zwolennik ruchu '68 musi pamiętać o Pol 
Pocie. Z pewnością jednak zachował w pamięci skomponowaną przez 
Ernsta Buscha bolszewicką balladę do słów Władimira Majakowskiego 
Ciszej tam mówcy! Dzisiaj ma głos towarzysz mauzer!, która huczała 
podczas setek demonstracji i zgromadzeń. W prostym języku oznacza to 
tyle co: Przestańcie gadać! Bierzcie giwerę do ręki i naciśnijcie spust! 
9-milimetrowy niemiecki mauser był kultową bronią rewolucji 
październikowej". 

Według Gotza Aly, rewolta '68 to śmiertelne konwulsje apolo
getów totalitaryzmu, których gotowość do przemocy przejawiała się 
między innymi w kulcie ludobójcy Mao Tse Tunga. Architekci tego 
ruchu byli ogarnięci antymieszczańską fobią, nienawiścią do Ameryki 
i ideą stosowania terroru wobec tzw. „gównianych liberałów". To ostat
nie określenie odnosiło się np. do profesorów Wolnego Uniwersytetu 
w Berlinie, Richarda Lówenthala i Ernsta Fraenkela, którzy w 1933 
roku zostali wypędzeni z Niemiec, w latach pięćdziesiątych powrócili 
do Republiki Federalnej, by w 1968 roku znów stać się obiektem 
ataków niemieckich studentów. 

Porównanie dwóch generacji - 1933 i 1968 - będące głównym 
przedmiotem dociekań autora, przynosi niespodziewany efekt. Okazuje 
się, że język, forma protestu oraz ideologiczny zapał obu ruchów były 
bardzo do siebie podobne. Największa różnica polega na tym, że 
pokolenie '68 swoją rewolucję na szczęście przegrało. 

Wartość książki Gótza Aly polega na tym, że nie jest to zapis 
wspomnień uczestnika niemieckiej rewolty '68, lecz historyczna analiza 
tamtych wydarzeń, oparta na wielu cennych źródłach archiwalnych, 
takich jak m.in. akta Urzędu Kanclerskiego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych czy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Aly 
korzystał też z zapisków tych, którzy przeżyli koszmar ataków ze strony g
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studentów w 1933 i 1968 roku. Czerpał również informacje z mate
riałów SDS (Socjalistyczny Niemiecki Związek Studentów), pism 
Rudiego Dutschke czy czasopisma „Kursbuch" - organu prasowego 
APO (Opozycja Pozaparlamentarna) wydawanego przez Hansa Mag
nusa Enzensbergera. Debata opublikowana w „Kursbuch", która odbyła 
się w październiku 1967 roku z udziałem Enzensbergera, Dutschke, 
Rabehla i Semmlera na temat zagarnięcia władzy w Berlinie Zachod
nim, jest szczególnie kuriozalna ze względu na infantylne projekcje dzia
łaczy socjalistycznych graniczące z kompletnym idiotyzmem. Tych 
tekstów nie da się dziś w żaden sposób obronić. 

Szczególnym zaskoczeniem dla Gotza Aly były notatki ówczes
nego kanclerza Niemiec Kurta Georga Kiesingera, którego studenci 
obdarzyli mianem niepoprawnego nazisty. Wynika z nich, że wytrwale 
poszukiwał on kanałów komunikacji z drugą stroną. Jego determinacja 
brała się z własnych doświadczeń nabytych właśnie w latach trzydzie
stych. Wówczas jego pokolenie oraz on sam zachowywali się równie aro
gancko wobec polityków Republiki Weimarskiej. W swoim 
młodzieńczym radykalnym uniesieniu nie dostrzegał on różnicy między 
pojęciami „narodowy" i „nacjonalistyczny", co zaowocowało jego 
członkostwem w NSDAP. Dlatego był szczególnie wyrozumiały dla ge
neracji '68. Aby znaleźć nić porozumienia z przeciwnikami spod znaku 
sierpa i młota, zwrócił się nawet o radę do Maxa Horkheimera 
(współtwórca szkoły frankfurckiej, uczeń Corneliusa, współpracownik 
Adorno). 

Aly na podstawie notatek Kiesingera wyciąga wniosek, że 
poglądy studentów na temat osoby ówczesnego kanclerza były tak samo 
zakłamane, jak twierdzenie, że to rok 1968 zapoczątkował prawdziwy 
rozrachunek z nazistowskim okresem historii Niemiec. Wychodzący w 
tym czasie na ulicę demonstranci nie mieli zupełnie ochoty, by zaprzą
tać sobie głowę czymś tak trywialnym, jak najnowsze dzieje swojej 
ojczyzny. Ludzie ci zaledwie 20 lat po oswobodzeniu obozu koncentra
cyjnego w Auschwitz bez żadnych zahamowań porównywali 
amerykańskich żołnierzy USA do morderców z SA i SS. 

Aly uważa, że to nie generacja '68 zapoczątkowała rozra
chunek ze zbrodniami III Rzeszy. Co więcej, stwierdza, że upośledziła 
ona znacznie ten proces. To rząd federalny wydłużył okres 



przedawnienia zbrodni hitlerowskich. W samym tylko 1968 roku podję
to ponad dwa tysiące postępowań przygotowawczych przeciwko zbrod
niarzom nazistowskim. Tylko zrewoltowani studenci nie chcieli tego 
faktu dostrzec. Podobnie jak umknął ich uwadze gest kanclerza Wil-
ly'ego Brandta pod pomnikiem warszawskiego getta w grudniu 1970 
roku. Aly zdecydowanie przeciwstawia się w swej książce popularnej 
opinii, że gwałtowność rozruchów w 1968 roku spowodowana była 
przemilczeniem zbrodni nazistowskich. Do tej zmowy milczenia miało 
jakoby doprowadzić porozumienie hitlerowców z klasą polityczną 
młodej Republiki Federalnej. 

Według autora to nieprawda. Ruch '68 był raczej wynikiem 
przemęczenia społeczeństwa tematyką historyczną i stanowił ucieczkę 
przed coraz dosadniej i wyraziściej nazywanymi zbrodniami niemiecki
mi. Instytucje państwa, parlament i rząd zrobiły w sprawie rozra
chunków z przeszłością więcej niż społeczeństwo gotowe było przyjąć 
i wiedzę tę w jakimś stopniu zasymilować. 

Gotz Aly dużo uwagi poświęca także tzw. „generacji Kohla", 
czyli ludziom urodzonym w latach dwudziestych i wczesnych trzy
dziestych. To właśnie oni, mając w pamięci potworności wojny, nie 
tylko podjęli wyzwanie niemieckiej przeszłości, ale w ekstremalnie 
trudnych warunkach wypracowali wzrost gospodarczy i zmoderni
zowali kraj. 

Autor podważa też nader rozpowszechnioną opinię, jakoby 
rewolta 1968 roku zainicjowała politykę śmiałych reform w Niem
czech. Reformy te przeprowadzono z inicjatywy powstałego w 1968 
roku socjalistyczno-liberalnego rządu federalnego pod kierownictwem 
Brandta i Scheela, a podwaliny pod nie przygotowały prace Wielkiej 
Koalicji w 1966 roku. To wszystko doprowadziło do drugiego ukonsty
tuowania się Republiki Federalnej. Trzecie nastało zaś w roku 1989 po 
upadku muru. 

Aly nie jest pierwszym publicystą, który dostrzegł analogie 
między ruchem narodowych socjalistów w 1933 i międzynarodowych 
socjalistów w 1968 roku. Bettina Róhl w swej książce Zabawa w komu

nizm! cytuje pogląd Marcela Reich-Ranickiego, któremu kulturalno-
rewolucyjne demonstracje w roku 1968 przypominały okres nazizmu 
w Niemczech: „Miałem wrażenie, że to była zabawa dzieci dobrobytu 



w czasie wolnym od zajęć. Te pochody przypominały mi moje 
dzieciństwo i młodość w okresie nazistowskim"2. 

Jak pisze autor Naszej walki: „Pokolenie '68 zachodnio-
niemieckiej republiki było pierwszym, które mogło sobie pozwolić na 
znaczne wydłużenie okresu młodości, definiowanego jako okres życia 
wolnego od pracy i odpowiedzialności. Dostało do rąk pigułkę antykon
cepcyjną i nie miało pojęcia o AIDS. Żyło w zbytku i nie przypuszcza
ło nawet, że pewnego dnia Niemcy pojawią się w Polsce w roli gastar
beiterów. Dzięki ówczesnej szczelnej sieci socjalnej wielu udało się 
wieść luksusowe życie młodzieńcze aż po zaawansowany wiek dojrza
ły. To reprezentanci lewicowo-radykalnej komuny wyłudzali pieniądze 
z pomocy społecznej i oszukiwali instytucje ubezpieczeniowe (...). Zaś 
komuna, którą tworzyli, cieszyła się przez długie lata dzięki samolubne
mu sprytowi powszechnym szacunkiem. Dziś większość z nich milczy 
z zażenowaniem, bowiem po 1989 roku duma z roli pasożyta 
społecznego uległa znacznej degradacji". 

Nowa książka Gótza Aly z pewnością zainteresuje wszystkich, 
których zajmuje fenomen pokolenia '68, a szczególnie rozrachunek 
z ich ideologią. Z racji tego, że autor sam był aktywnym i uważnym 
uczestnikiem ówczesnych wydarzeń, polemika z nim wydaje się być 
szczególnie trudna. Mimo to, zanim jeszcze książka pojawiła się w księ
garniach, wywołała medialną burzę. Jej odgłosy dojdą z pewnością 
również do nas. 

EWA STEFAŃSKA 

Gotz Aly, Unser Kampf 1968 (Nasza walka 1968), S. Fischer, 
Frankfurt 2008. 

: B. Róhl, Zabawa w komunizm!, tłum. E. Stefańska, Warszawa 2008, s. 637. Uderza

jące podobieństwa między nazistowskimi bojówkami studentów w 1933 roku a stu

denckimi oddziałami szturmowymi w 1968 roku dostrzegał francuski myśliciel Ray

mond Aron. 





Autorzy przewodnika lewicy ..Krytyki Poli
tycznej" piszą: ..Warto konsekwentnie pod
ważać prawomocność języka kościelno-pra-
wicowego. a przede wszystkim samemu 
posługiwać się językiem równości i praw 
człowieka: nie zastępujmy określenia ..kobie
ta w ciąży" słowem „matka": protestujmy, 
gdy przeciwnicy prawa do aborcji określają 
się jako ..obrońcy życia". 
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Środowisko skupione wokół pisma „Krytyka Polityczna" czuje 
potrzebę wypełnienia misji. Jej celem jest „wprowadzenie do 

sfery publicznej trzeciego (obok liberalnego i konserwatyw
nego) języka"1. Czytając zarówno sam periodyk, jak i wy
dawnictwa przezeń sygnowane, można zauważyć to silne 

dążenie, nierzadko wyrażające się manipulacją. 
Choć pierwotnie „Krytyka Polityczna" była pis

mem dla wszystkich, "którzy uważają, że różnice 
światopoglądowe nie są końcem dyskusji, a zaledwie 
jej początkiem"2, to od 2004 roku (kiedy to ukazał się 
pierwszy wyraźnie określony poglądowo numer czaso
pisma, poświęcony integracji europejskiej) jest wyrazi

cielem idei nowej polskiej lewicy3. Co więcej, ambicją 
osób skupionych wokół Sławomira Sierakowskiego jest 

bycie centrum myśli lewicowej, a także emanowanie na 
wszelkie możliwe dziedziny życia społecznego - od polityki, 
przez publicystykę, po twórczość literacką i artystyczną. 

„Generalnie bowiem ludzie mają takie poglądy i wspierają takie pro
gramy działania, jakie znaleźć mogą w sferze publicznej. Granice 
naszego świata to, jak wiadomo, granice naszego języka. Żeby móc 
uprawiać jakąkolwiek lewicową politykę, żeby działanie miało charak
ter szeroki i systemowy, lewica musi najpierw wygrać ideologiczny spór 
w sferze publicznej"4. 

Jak widać środowisko to kładzie wielki nacisk na język debaty. 
To on kreuje rzeczywistość, w związku z czym, by wygrać walkę ide
ową, należy pokonać przeciwnika na polu leksykalnym, spowodować, 

1 Krytyki Politycznej przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, red. 

Zespół „Krytyki Politycznej", Warszawa 2007, s. 317. 
2 S. Sierakowski, Co to jest krytyka polityczna?, „Krytyka Polityczna", 1/2002, s. 12. 
1 W artykule wstępnym redaktor naczelny napisał wtedy m.in.: „1 tak rozchodzi nam 

się Polska na dwie europejskie prędkości: spółki Rokita&Miller oraz wszystkich tych, 

którzy chcą Polski nowoczesnej, otwartej, pozbawionej kompleksów i megalomanii", 

w: Polska wstępuje do Europy, Europa wstępuje do Polski, „Krytyka Polityczna", 

5/2004, s. 13. 
4 Krytyki Polityczne/ przewodnik lewicy, s. 318. 



by ludzie posługiwali się pojęciami zdefiniowanymi przez nas, by 
zjawiska rozumieli tak, jak my je rozumiemy. „Warto konsekwentnie 
podważać prawomocność języka kościelno-prawicowego, a przede 
wszystkim samemu posługiwać się językiem równości i praw 
człowieka: nie zastępujmy określenia „kobieta w ciąży" słowem 
„matka"; protestujmy, gdy przeciwnicy prawa do aborcji określają się 
jako „obrońcy życia"5. 

Warto przyjrzeć się manipulacjom, jakich środowisko „Kryty
ki Politycznej" dopuszcza się w celu przedefiniowania języka debaty 
publicznej. Manipulacja to wywieranie wpływu na zachowania ludzkie 
bez użycia siły. Idąc tym tropem, manipulacja językowa to wpływ 
wywierany za pomocą środków stylistycznych, o których użyciu 
odbiorcy nie zdają sobie sprawy. Różnica między manipulacją a per
swazją zasadza się na obecności (w przypadku perswazji) lub braku 
(w przypadku manipulacji) świadomości odbiorcy, że nadawca chce go 
do czegoś przekonać. 

rodłem przykładów będzie Krytyki Politycznej przewodnik 

lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, wydany przez 
Wydawnictwo „Krytyki Politycznej" w 2007 roku. Nie ma on ani 
konkretnego autora, ani redaktora. Jak piszą autorzy, „przewodnik, 
który oddajemy w państwa ręce, jest grupowym przedsięwzięciem 
zespołu „Krytyki Politycznej", oraz zaprzyjaźnionych z nami osób ze 
świata nauki, publicystyki, ekonomii, organizacji społecznych. 
Postanowiliśmy podpisać go tytułem pisma, a nie nazwiskami, bowiem 
nie tylko wspólnie dochodziliśmy do prezentowanych tu idei, ale przede 
wszystkim wiele z nich nie ma ustalonego autorstwa. (...) Jest to prze
wodnik „Krytyki Politycznej", bo to my bierzemy odpowiedzialność za 
całość przedstawianych w nim poglądów"6. 

Książka zbudowana jest z rozdziałów opisujących konkretne 
aspekty myśli lewicowej. Po wprowadzeniu pojawiają się kolejne dzi
ały - tytułowe: Daty i fakty oraz Pytania i odpowiedzi; do niektórych 
tematów dołączone są także odnośniki do stron internetowych, notki 

5 Tamże, s. 228. 
6 Tamże, s. 3. 



biograficzne myślicieli i działaczy, czy słowniczki tłumaczące pojęcia 
pojawiające się w tekście. 

Daty, fakty i mity 

Już sama formuła książki jest pewną formą manipulacji. Fakt, iż nie ma 
ona konkretnego autora czy redaktora, może oznaczać, iż tak naprawdę 
napisać ją mogły, wbrew zapewnieniom, nie „zaprzyjaźnione osoby ze 
świata nauki", a przykładowo młodsi koledzy Sławomira Sie
rakowskiego, zatrudnieni w redakcji. Tymczasem powstaje wrażenie, iż 
jest to dzieło autorytetów zgromadzonych wokół prestiżowego pisma, 
których podawanie nazwisk nie jest konieczne, gdyż wystarczy za nie 
tytuł wydawnictwa. Także Daty i fakty oraz Pytania i odpowiedzi 

sugerują, iż lektura Przewodnika zaowocuje uzyskaniem rzetelnej 
wiedzy na temat poruszanych problemów. Niestety, często okazuje się, 
iż faktów w Datach i faktach jest tyle, co w „Faktach i Mitach", 
a „odpowiedzi" na „pytania" są tendencyjne. Przykładowo, autorzy 
podają procent pracobiorców zrzeszonych w związkach zawodowych 
a także stopę bezrobocia w kilku krajach. Wedle przytoczonych danych, 
wyniosły one w 2004 roku odpowiednio - w USA 1,7 procent i 5,2 pro
cent, w Szwecji 1,8 procent i 5,5 procent, w Wielkiej Brytanii 1,2 pro
cent i 5,0 procent. W przypadku Danii podane są tylko liczby dotyczące 
uzwiązkowienia (1,5 procent), Niemcy występują jedynie w tabelce 
obrazującej rozwój bezrobocia na przestrzeni lat (w latach 2000-2004 
przeciętnie wyniosło ono 8,3 procent). Tabelki podsumowuje komentarz 
autorów: „Z powyższych danych wynika, że mimo wysokiej stopy 
uzwiązkowienia, Dania i Szwecja - będące krajami najwyższych 
podatków i silnych zabezpieczeń socjalnych - miały w okresie 
półwiecza bezrobocie niższe lub podobne do USA"7. Jak może to 
wynikać, skoro danych dotyczących bezrobocia w Danii w ogóle nie 
podano? Poza tym poziom uzwiązkowienia w Danii był w 2004 roku 
akurat niższy niż w USA. Różnica między uzwiązkowieniem w USA 
i Szwecji jest bardzo niewielka (wynosi 0,1 procenta), więc nie powinna 

7 Tamże, s. 61. 



mieć żadnego wpływu na bezrobocie. Tym bardziej jest to dziwne, gdy 
zauważymy, iż nieco większa (wynosząca 0,3 procent) różnica na 
niekorzyść Szwecji w przypadku bezrobocia oznacza dla twórców Prze

wodnika, iż poziom bezrobocia w obu krajach jest „podobny" - tak więc 
w zależności od potrzeb podobna różnica (i tak bardzo niewielka) wys
tępuje, albo jej nie ma. Ponadto, dodając w swoim komentarzu informa
cję o wysokich podatkach i zabezpieczeniach socjalnych w krajach 
skandynawskich, należało to udokumentować, a także wykazać związek 
między nimi a bezrobociem, skoro autorzy uważają, że nie ma żadnego, 
lub jeśli twierdzą, że rozrost fiskalizmu i funkcji socjalnych wpływa 
pozytywnie na poziom zatrudnienia. Konkludując, dane te nie dowodzą 
tezy autorów (a wręcz jej przeczą), zaś komentarz - zawarty wszak 
w dziale Daty i fakty a nie Komentarze - jest tendencyjny i niepodparty 
żadnymi źródłami. 

Sierakowski, nie Kopaliński 

Inną formą manipulacji są definicje perswazyjne, w których w definien-
dum podawane są najpierw informacje nie podlegające dyskusji, 
później zaś dyskusyjne. Sporo występuje ich w działach zaty
tułowanych Słownik. Według autorów, dyskryminacja ze względu na 
płeć to „nierówne, gorsze traktowanie, którego nie można wyjaśnić 
obiektywnymi przyczynami, ani które nie jest prawnie usprawiedli
wione"8. Niewiele nam to tłumaczy, zwłaszcza z powodu użycia pojęć 
„obiektywnych przyczyn" i „prawnego usprawiedliwienia". Z poję
ciem „obiektywizmu" w ogóle jest problem, gdyż wiele wyborów 
wydających się mieć obiektywne podstawy (np. mniejsze zaintere
sowanie pracą niepełnosprawnych w zawodach, w których byliby 
mniej wydajni) jest przez lewicę ocenianych bardzo surowo. Inaczej 
ma się sprawa z „prawnym usprawiedliwieniem". Można odnieść w tym 
miejscu wrażenie, iż autorzy odwołują się do zasady dura lex sed lex, 

jednak... czy dyskryminacja Żydów w III Rzeszy była „prawnie 
usprawiedliwiona" ze względu na ustawy norymberskie? Wydaje się, 

" Tamże, s. 244. 



że Sławomir Sierakowski na to pytanie udzieliłby raczej odpowiedzi 
negatywnej. 

Ciekawie ta kwestia przedstawia się w świetle definicji 
dyskryminacji pośredniej podanej na stronie internetowej kampanii „Za 
różnorodnością. Przeciw dyskryminacji", z której autorzy Przewodnika 

prawdopodobnie korzystali, konstruując własną definicję. „Dyskrymi
nacja pośrednia występuje wówczas, gdy pozornie neutralne warunki, 
kryteria lub praktyki będą niekorzystne dla osób z przyczyn 
pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub wyznania, 
niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, o ile praktyka taka 
nie może zostać uznana obiektywnie za uzasadnioną prawem"9. Tu 
sprawa jest jaśniejsza (choć i ta definicja nie jest doskonała) - „obiekty
wne przyczyny" łączą się z „uzasadnieniem prawnym", czego w wytłu
maczeniu Przewodnika nie ma. Warto zwrócić uwagę na określenie 
„pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki" z powyższej 
definicji - polecam porównać je z definicją dyskryminacji pośredniej 
Przewodnika, „w której pozornie neutralne prawo [podkreślenie S.S.] 
powoduje określone negatywne skutki dla jednej z płci"1 0. „Prawo", a 
„warunki" to dwie różne rzeczy - okazuje się więc, że tym razem 
dyskryminacja nie może być „uzasadniona prawnie". W innych wy
padkach zaś - gdy oczywiście odpowiada to autorom - może być uza
sadniona. 

Podobnie sprawa ma się z dyskryminacją pozytywną. Jest to 
„wprowadzenie tymczasowych regulacji, które doprowadzą do fakty
cznej równości kobiet i mężczyzn (np. kwoty)"". Jak autorzy rozumieją 
„faktyczną równość"? „Równość nie może mieć charakteru wyłącznie 
formalnego (równości wobec prawa). Z wolności oraz swobód 
demokratycznych obywatel jest w stanie korzystać jedynie gdy ma 
zapewnione odpowiednie minimum materialne. (...) O zapewnienie tych 
możliwości powinno dbać demokratyczne państwo"12. Ta koncepcja 

' Cyt. za: http://www.stop-discrimination.info/696.0.html (data dostępu 13 II 2007). 
10 Krytyki Politycznej przewodnik lewicy, s. 244. 

" Tamże, s. 245. 
1! Tamże, s. 22. 
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równości jest co najmniej dyskusyjna, a na pewno wystarczająco 
dyskusyjna, by nie nazywać jej „równością faktyczną" w definicji 
podanej w dziale Słownik. Jednak nawet jeśli uznamy tę koncepcję za 
prawdziwą i uprawnioną do noszenia miana „równości faktycznej", to 
nadal nie jest pewne, czy dyskryminacja pozytywna do niej 
„doprowadzi". Autorzy są jednak tego pewni - „regulacje" te 
„doprowadzą do faktycznej równości kobiet i mężczyzn" - i kropka. 
Dlatego też są „tymczasowe" - skoro już raz „doprowadzą", to nie 
będzie sensu dłużej ich utrzymywać. W definicji nie może być jednak 
miejsca dla takiej pewności odnośnie do skuteczności doraźnych środ
ków administracyjnych. 

Podsumowując, dział Słownik zupełnie nie zasługuje na to 
miano. Co innego, gdyby był zatytułowany Alfabet Krytyki Politycznej 

lub Abecadło Sierakowskiego - wtedy autorzy mieliby pełne prawo 
wyrażać w nim swoje subiektywne opinie. 

Stare opakowanie - nowa zawartość 

Redefinicji podlegają także pojęcia służące klasyfikacji nurtów polity
cznych, zarówno bliskich lewicy, jak i jej przeciwników. „Najbardziej 
ogólnym filozoficznym założeniem postawy lewicowej jest walka 
o podmiotowość człowieka w świecie, który złożony jest z jego włas
nych wytworów. Wszystko bowiem, co nas otacza, jest przecież produk
tem człowieka (w tym nie tylko to, co bezpośrednio budujemy wokół 
siebie, ale także to, czemu nadajemy nazwę i przypisujemy znaczenie). 
Przy czym część z nich wyobcowana jest spod jego kontroli i panuje nad 
nim. (...) Lewica, mówiąc najogólniej, pragnie zatem przebudowy sto
sunków społecznych, aby uwolnić ludzkość od rozmaitych ograniczeń, 
gdy prawica przedstawia je jako naturalne i odwieczne"13. 

Autorzy z góry przyjmują tezę, iż „wszystko (...) jest przecież 
produktem człowieka". Lewica pragnie wyswobodzenia człowieka od 
J e g o własnych wytworów", prawica zaś wszelkie ograniczenia „przed
stawia (...) jako naturalne i odwieczne". O subiektywnym podejściu do 

" Tamże, s. 9. 





tematu świadczą oba pogrubione przeze mnie wyrazy - oczywistością 
jest, iż wszystko pochodzi od człowieka, natomiast ograniczenia nie są 
„naturalne i odwieczne" - jedynie prawica je tak „przedstawia". Do tego 
dochodzą emocjonalnie nacechowane wyrażenia, takie jak „walka", 
„wyobcowanie" czy „uwolnienie", które także wskazują na to, że 
definicja ta nie ma na celu wytłumaczenia trudnego pojęcia, a narzuce
nie odbiorcy swoich poglądów na jego temat14. 

D o g m a t y c y i fundamental iśc i 
- s tygmatyzacja przec iwnika 

Czym zaś jest prawica? Z lektury Przewodnika trudno się tego 
dowiedzieć. Właściwie wiadomo tyle, że nie jest ona lewicą - do jed
nego worka wrzuceni są więc zarówno konserwatyści, narodowcy, jak 
i liberałowie (odrębną kategorię w koncepcji Przewodnika lewicy 

stanowią populiści). "Na świecie i w Polsce konkurują ze sobą dwie 
wizje polityczne, według których do rozwiązania współczesnych prob
lemów wystarczą sprawdzone recepty. Liberalizm domaga się uwol
nienia ludzkiej spontaniczności i pozostawienia procesów społecznych 
siłom rynku. (...) Liberalnych przekonań nie podzielają religijni funda
mentaliści. Rozpoznają oni ograniczenia modelu liberalnego i sprzeci
wiają się wytwarzanym przez siły rynku efektom, takim jak wyzysk, 
wykluczenie i poczucie niestabilności. Ich odpowiedzią na liberalizm 
ma być obrona sprawdzonych wartości i tradycyjnych wspólnot. Funda
mentaliści nie potrafią jednak swego projektu pomyśleć bez wrogów, 
których trzeba się pozbyć - zmusić do uznania tradycji lub wyelimi
nować"15. 

Zarówno z pojęciem liberalizmu, jak i religijnego fundamen
talizmu wiąże się w Przewodniku pewien kłopot. Jeśli chodzi o liberalizm, 

14 Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze istnieje możliwość rezygnacji z pojęć 

nacechowanych ujemnie bądź dodatnio przy definiowaniu. W takiej sytuacji warto od 

razu wytłumaczyć, co ma się poprzez użycie spornego pojęcia na myśli. Niestety, 

autorzy Przewodnika rzadko się do tego stosują, zadowalając się własnym, jedynie 

słusznym, rozumieniem. 

" Krytyki Politycznej przewodnik lewicy, s. 311. 



to jest on w książce dość wieloznaczny. Używany jest zamiennie z poję
ciem neoliberalizmu, który ma tam konotacje zdecydowanie negatywne. 
To on żywi „mistyczną niemal wiarę, że o rozwoju decyduje tylko 
wolna inicjatywa""', to w nim „niewidzialna ręka rynku" przybiera 
kształt „szefa seksisty, który uważa dyskryminowanie kobiet za swoje 
święte prawo"17. Skoro jednak w tekście pojawiają się zarazem pojęcia 
liberalizmu, jak i neoliberalizmu, to powinny się one czymś różnić. 
A nie różnią się właściwie niczym, tzn. różnią się wtedy, gdy jest to 
wygodne dla autorów Przewodnika. O ile „nowy" liberalizm ma 
w książce wydźwięk zdecydowanie negatywny, o tyle pojęcie libera
lizmu jako takiego jest negatywne wtedy, gdy dotyczy gospodarki, 
pozytywne zaś wtedy, gdy opisuje system liberalno-demokratyczny - ale 
i to tylko w „interpretacji" lewicowej. Zresztą także opisując ten system, 
autorzy dopuszczają się manipulacji. „Po upadku komunizmu 
demokrację liberalną najczęściej interpretowano jako model ustrojowy 
państw Zachodu, w którym najwyższymi wartościami są prawa indy
widualne jednostki i swoboda politycznego wyboru rządów przez 
społeczeństwa. Jednocześnie liberalne demokracje miały gwarantować 
swobodę działania wolnego rynku, a przez to najskuteczniej przyczy
niać się do gospodarczego rozwoju i wzrostu materialnego dobrobytu, 
zarazem poszerzając zakres ludzkiej wolności. (...) Doświadczenia lat 
90. i początku XXI wieku (dramatyczny wzrost społecznych nierównoś
ci oraz konflikty o podłożu kulturowym) pokazały jednak, że taki pro
jekt demokracji liberalnej jest utopijny i nieskuteczny. Nie realizuje 
swoich własnych ideałów"18. Określenie „projektu demokracji liberal
nej" jako „utopijnego" i „nieskutecznego" ma na celu stygmatyzowanie 
go jako nierealistycznego i niepoważnego. Jaki projekt będzie więc 
„nieutopijny" i „skuteczny"? „Możliwa jest jednak inna - lewicowa - wizja 
demokracji liberalnej i gwarantowanej przez nią wolności, wizja, która 
może dużo skuteczniej przyczynić się do spełnienia jej postulatów. Nie 
chodzi bynajmniej o żadną utopię, ale o projekt bardziej egalitarny 

16 Tamże, s. 50. 
17 Tamże, s. 227. 
18 Tamże, s. 17. 



i bardziej emancypacyjny niż to, co zaproponowali światu neoliber-
ałowie i konserwatyści. Niewątpliwie w dzisiejszym świecie najbliższe 
duchowi lewicy są te rozwiązania liberalno-demokratyczne, które za 
swój model przyjęły państwa skandynawskie"19. 

Pojawia się pytanie - dlaczego autorzy Przewodnika, miast 
stworzyć własną nazwę dla projektu, jaki popierają, podpinają się pod 
już istniejący i przedstawiają go jako nową, lepszą wersję starego, nie
udanego planu? Wynika to z tego, iż pojęcie demokracji jest w po
wszechnym odczuciu nacechowane pozytywnie, pojęcie „demokracji 
liberalnej" zaś było - i jest - przeciwstawiane pojęciu „demokracji ludowej", 
nacechowanej negatywnie. Zresztą zabieg ten jest podobny do zabiegu 
tworzącego pojęcie „demokracji ludowej", które powstało także po to, 
by odgraniczyć się od „starej" skorumpowanej „demokracji" i przed
stawić swoją jako tę ulepszoną - z tym, że autorzy Przewodnika nie 
dodają już kolejnego przymiotnika do tego pojęcia. Czytelnik odnosi 
wrażenie, iż nie jest to nowy system, a jedynie ulepszona wersja starego. 

Z „religijnymi fundamentalistami" jest podobnie, jak z „liber
ałami". Pojęcie to używane jest zamiennie z „konserwatystami", „naro
dowymi konserwatystami" czy „środowiskami kościelnymi". Autorzy 
ignorują fakt, iż są to zbiory jedynie częściowo pokrywające się, czynią 
z nich przedstawicieli jednej idei. Samo pojęcie „religijnego fundamen
talizmu" jest jeszcze bardziej negatywnie nacechowane niż „neoliberal-
izm", szczególnie obecnie, gdy pojawia się przede wszystkim w kon
tekście islamskiego terroryzmu. 

Dodatkowo autorzy Przewodnika wprowadzają także trzecią 
kategorię - populistów. Co ciekawe, niemal w całej książce są oni 
pozbawieni dookreślenia, dopiero w ostatnim rozdziale stają się oni 
„prawicowymi populistami" (a co z „populistami lewicowymi"?). Są 
nimi np. Silvio Berlusconi, Jorg Heider czy Jarosław Kaczyński. "Po
puliści łączą zazwyczaj politykę nienawiści do odpowiednio enigmaty
cznie określonego zła („układ", „szara sieć", „łże-elity") oraz konkret
nie już określonych i łatwych do zaatakowania mniejszości (imigranci, 
homoseksualiści itd.) z retoryką prosocjalną"2". Czym więc różnią się od 

19 Tamże, s. 17. 
20 Tamże, s. 313. 



„religijnych fundamentalistów"? W zasadzie niczym (może fundamen
taliści są nastawieni mniej „prosocjalnie"), tym bardziej że na kolejnej 
stronie pojawia się potworek w postaci „konserwatywnego populizmu". 
Ponadto populizm jest „symptomem tolerancyjnych i oświeconych libe
rałów (...). Neoliberalizm wyklucza istnienie lewicy, w jej miejsce pro
dukuje zaś populistów i stara się okiełznać społeczne niezadowolenie za 
pomocą sztucznych konfliktów (niesprawiedliwa społecznie III RP ver-
sus jej własne dziecko w postali populistycznej IV RP)" 2 1 . 

Krótko mówiąc, powyższe mnożenie bytów oraz etykiet-
kowanie ma na celu ukazanie ogromu przeciwników, zimnych, 
nieczułych, nietolerancyjnych, nieodpowiedzialnych i niebezpiecznych 
prawicowców, otaczających grupkę dobrych, odpowiedzialnych 
lewicowców, których nie należy się obawiać. 

„Krytyce Politycznej" udaje się to, czego wcześniej nie 
osiągnęły „Bez Dogmatu" czy „Lewą Nogą". Pismo to staje się intelek
tualnym centrum nowej polskiej lewicy. Dzięki odcięciu się od post-
komunizmu może stanowić nową jakość na polskiej scenie politycznej 
czy rynku idei. Jeśli dodamy do tego jeszcze fakt istnienia „REDakcji" 
- miejsca spotkań różnych grup i stowarzyszeń odbywających się pod 
patronatem „Krytyki Politycznej" - krystalizuje się nam obraz także 
organizacyjnego zwornika młodej lewicy. Środowisko to nie próżnuje 
także na „odcinku walki ideowej", czego przykładem jest opisany 
powyżej Przewodnik. A pierwszą bitwą, j aką ono toczy, jest bitwa 
o język. Jak powiedział Konfucjusz, kto chce zmienić świat, najpierw 
musi zmienić język. 

STEFAN SĘKOWSKI 

21 Tamże, s. 314. 
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początek proste, szacunkowe wyliczenie 
ekonomiczne. Zakładając, że jesteś dziew
czyną bezpruderyjną i generalnie wylu-
zowaną, ile wydasz w ciągu życia na tzw. 
„bezpieczny seks"? Załóżmy, że zaliczasz 
się do zgodnej ze standardami europejskimi 
grupy dziewcząt rozpoczynających 
współżycie w wieku 16 lat. Chociaż naj
tańsza antykoncepcja hormonalna to dla 

dziewczyny wydatek około 6 zł miesięcznie, państwo dopłaca do tego 
jakieś 25 zł. Zatem w ciągu roku firmy farmaceutyczne zarabiają na 
Tobie 360 zł. Ponieważ, jak wiadomo, żadna metoda antykoncepcji 
nie jest skuteczna w 100 procentach, a badania prowadzone np. 
w Anglii i USA1 pokazują, że nastolatki są dość beztroskie, jeśli 
chodzi o regularne jej stosowanie, możemy założyć, że w wieku 17 lat 
zajdziesz w ciążę. Jak stwierdza większość nastolatek w podobnej 
sytuacji, jest to zbytnia komplikacja życia, a zatem za kwotę 2,5 do 5 
tysięcy złotych zrobisz „skrobankę". Statystyki pokazują, że kobiety, 
które dokonały aborcji ze względów „społecznych", często zaczynają 
ją stosować jako sposób „świadomego planowania rodziny"2, więc 
możemy doliczyć jeszcze z 5 tysięcy złotych na kolejne „wpadki". 
Być może w wieku 30 lat jednak zaczniesz odczuwać potrzebę, by 
„mieć dziecko". Wcześniejsze aborcje, choroby weneryczne oraz ła
dowanie w swoje ciało od 15 lat chemii spowodują pewne problemy z po
częciem. Zatem zdecydujesz się na zapłodnienie in vitro, którego 
absolutnie minimalny koszt (z założeniem, że zajdziesz w ciążę 
w pierwszym cyklu) to około 8-10 tysięcy złotych. 

Zatem zakładając, że masz jedno dziecko, a menopauzę prze
chodzisz w wieku 50 lat, koszty „bezpiecznego seksu" to łagodnie 

1 Zob. np. „Comprehensive" Sex Education is Ineffective: Abstinence Works, Major 

National Study Shows, Lifesitenews.com, 17 czerwca 2007; Scotland Abortion Rate 

Reaches Ali Time High, Lifesitenews.com, 30 maja 2007. 
2 Zob. np. More than 100 teenagers a month in UK have second abortion, „Indepen

dent", 22 grudnia 2006. 

http://Lifesitenews.com
http://Lifesitenews.com


licząc około 32 tysiące złotych3 (bez wliczania kosztów leczenia chorób 
wenerycznych i innych schorzeń związanych z długotrwałym zaży
waniem środków zaburzających równowagę hormonalną organizmu). 

Oceniając bardzo ostrożnie potencjalny rynek w Polsce na 9 mil
ionów kobiet w wieku 16-49 lat4 otrzymujemy kwotę 288 000 000 000 zło
tych. Dla porównania pieniądze wydane na sprawy związane ze współży
ciem przez kobiety, które zachowały dziewictwo do dnia ślubu, a następ
nie stosowały wyłącznie naturalne środki planowania rodziny w związku 
monogamicznym, to koszt około 10 zł na nowy termometr co roku. Dla 
precyzji dodajmy 1,20 zł rocznie na xero wzorca wykresu do notowania 
objawów płodności, co daje około 400 zł5 w ciągu całego życia na kobietę. 

Cóż, sprawa jest prosta. Promowanie pewnych sztucznych 
wartości, takich jak np. „prawa prokreacyjne", to bardzo lukratywny biznes. 
A Kościół katolicki z zasadami czystości przedmałżeńskiej, monogamii, 
wierności oraz zakazem aborcji i antykoncepcji staje się wrogiem numer 
jeden. Co prawda można by się zastanawiać, czy kobieta „grzecznie" 
prowadząca się przed ślubem i rodząca dzieci, jak Pan Bóg przykazał, nie 
generuje większego dochodu na rynku dziecięcym i młodzieżowym, lecz 
tak naprawdę rodzina z pięciorgiem dzieci nie wydaje na nie więcej niż 
rodzina jedynaka, ponieważ nie ma pięciokrotnie wyższych przychodów (a 
często wręcz przeciwnie). Zatem wydaje oszczędniej. 

Polska znajduje się nadal w absolutnej światowej czołówce, 
jeśli chodzi o liczbę osób zachowujących dziewictwo do ślubu, jest to 
aż kilkanaście procent populacji. W niektórych rozrzewniających 
enklawach zaściankowości można jeszcze znaleźć sklepy sprzedające 
błękitne suknie ślubne „dla zaciążonych", gdzie dziewczynie jest auten
tycznie wstyd, że idzie do ołtarza „z brzuchem", ale to też powoli zani
ka. Dzieje się tak dzięki samonapędzającemu się błędnemu kołu mar
ketingu i mechanizmów obronnych jego ofiar. 

1 33 lata razy 360 zł = 11 880 zł, plus 3 „skrobanki" = 15 000 zł, plus zapłodnienie 

in vitro = 10 000 zł. Łącznie 37 000 zł. Wyliczenie na podstawie rozmowy z polskim 

ginekologiem. 
4 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego kobiet w takim przedziale 

wiekowym jest dokładnie 9 789 989. 
5 35 lat razy 1,20 zł = 42 zł, plus 35 lat razy 10 zł = 350 zł. Łącznie 400 zł. 



Izolacja i redefinicja pojęć 

Gdybyśmy spojrzeli nieskażonym wzrokiem na współczesny słownik 
pojęć, którymi się na co dzień posługujemy, zobaczylibyśmy, jak bar
dzo nasz świat przypomina Orwellowski Rok 1984. Mamy zarówno 
myślozbrodnię - np. automatyczne obrzydzenie wobec osób, które 
zamiast określenia „aborcja" z uporem mówią: „zabijanie dzieci niena
rodzonych"', mamy i dobromyśl - np. sympatię dla ludzi głoszących 
konieczność walki z dyskryminacją kobiet7. Jest to rezultat trwającej 
wiele lat izolacji i redefinicji pojęć. Aby posłużyć się konkretnym 
przykładem: określenie „środki antykoncepcyjne" czy nawet łagodniej 
„środki regulacji poczęć" brzmi nieszkodliwie, wręcz przyjaźnie. Jeżeli 
zagłębimy się w szczegóły medyczne, okazuje się, że większość środ
ków antykoncepcyjnych zabija poczęte życie. Dotyczy to także pigułek 
hormonalnych, uważanych powszechnie za wyłącznie zapobiegające 
poczęciu. Tak naprawdę w części cykli dochodzi do zapłodnienia, co 
jest dla organizmu kobiety naturalnym sygnałem początku ciąży i w 
normalnych warunkach pozwala macicy przygotować się na przyjęcie 
poczętego życia. Dwuskładnikowe tabletki hormonalne nie dopuszcza
ją do zagnieżdżenia się poczętego dziecka, przez co ono obumiera. 
Fakty kontrastują więc z sugestiami zawartymi w terminie „antykon
cepcja", który oznacza „zapobieganie poczęciu". W całej Orwellowskiej 
nowomowie rozczulają mnie tylko Niemcy, nazywający sprawę po 
imieniu: „Die Antibaby-Pille", czyli pigułka przeciwdziecięca. 

Izolacja i redefinicja jest chyba najbardziej wyraźna w przypad
ku aborcji. Gdy pojęcie to zostało odizolowane od swej istoty - zabijania 
życia ludzkiego - możliwa była przyjazna redefinicja w postaci „prawa 
do wyboru", a dążenie do zabijania dzieci poczętych na żądanie nazwane 
zostało „walką o zdrowie reprodukcyjne kobiet". Jednak na tym nie 
koniec. „New York Daily News"8, szósta co do wielkości nakładu gazeta 

6 New York Daily News Promotes Pro-Abortion Language in Writers Guidelines, 20 

czerwca 2007. 
7 A także np. automatyczną etykietkę homofoba przyczepianą każdemu, kto nie afir-

muje homoseksualizmu. 
1 Czyli np. zmuszanie ich przez szowinistyczne męskie świnie do rodzenia dzieci. 



codzienna w USA, wydał w zeszłym roku "wskazówki dla dzien
nikarzy", w których nakazuje używanie określonego słownictwa w tym 
zakresie, np. zastąpienie ogólnie przyjętego określenia "prolifer", czyli 
"działacz na rzecz życia", określeniem "wróg aborcji", a także unikania 
terminów nawet odlegle sugerujących człowieczeństwo poczętego życia. 
Na przykład w zdaniu: "Aborcja jest niezbędna, gdy zagrożone jest życie 
matki", należy zastąpić słowo "matka" terminem "kobieta". Absolutnie 
zakazane jest oczywiście używanie określenia "dziecko poczęte", można 
o nim pisać wyłącznie jako o płodzie. Rok 1984 w praktyce. 

Nawiasem mówiąc, warto pamiętać o nierozerwalnym 
związku między antykoncepcją a aborcją. Nie tylko ze względu na 
poronne właściwości większości środków antykoncepcyjnych, lecz też 
przez związek przyczynowo-skutkowy - to przecież kobiety, które za
wiodła antykoncepcja, najczęściej sięgają po aborcję, traktując ją jako 
sposób "świadomego planowania rodziny"9. 

Desensytyzacja, zagłuszenie, nawrócenie 1 0 

Desensytyzacja to zabieg polegający na nieustannym bombardowaniu 
odbiorców określonym przekazem. W odniesieniu do mentalności 
antykoncepcyjnej jest to nieustanna promocja promiskuityzmu i anty
koncepcji tak, że wydaje się normą i przestaje się ją nawet zauważać. 

Jest taka sympatyczna komedia romantyczna pt. To właśnie 

miłość w doskonałej obsadzie aktorskiej. Dopiero gdy głębiej się nad 
nią zastanowić, zauważyć można, że jest ona głęboko niemoralna. 
Naszą sympatię wzbudza miły angielski brzydal, nierealistycznie 
wierzący w swój sex appeal, który z plecakiem prezerwatyw udaje się 
do USA, gdzie rzeczywiście znajduje spełnienie marzeń o orgii seksu
alnej z kilkoma dziewczynami naraz. Czujemy żal, gdy dziewczyna 
zakochana od pierwszego dnia pracy w koledze ląduje z nim w łóżku, 
lecz przerywa grę wstępną, by odebrać telefon i porozmawiać z chorym 
psychicznie bratem. Tego typu sytuacji jest mnóstwo. Na to się już 

* Por. dane np. z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
10 Mechanizmy te omawia szczegółowo David Kupelian w książce Marketing of evil 

w odniesieniu do promocji homoseksualizmu. 

g
ra

fi
k

a
: 

B
A

R
T

Ł
O

M
IE

J 
K

U
Ź

N
IC

K
I 





nawet nie zwraca uwagi, to jest wszędzie, to jest normalne do tego stop
nia, że gdy wśród pewnych moich znajomych rozeszła się wieść 
o koleżankach, które zamieniły się mężami (rozwód i ponowny kontrakt 
cywilny), wywołało to zaledwie pobłażliwy uśmiech, natomiast infor
macja o tym, że moje dziecko idzie do wczesnej Pierwszej Komunii 
Świętej, spotkała się z autentycznym wzburzeniem i komentarzami 
w rodzaju: „Jak możesz taką krzywdę robić dziecku!". W tym przypad
ku przekaz był czytelny: rozwiązłość jest OK, religijność - nie. 

Drugi element promocji określonej postawy to zagłuszanie, 
które polega na stosowaniu psychologicznego terroru, mającego za 
zadanie uciszyć opozycję, a nawet głosy wsparcia dla opinii niezgodnych 
z promowanym przekazem. Jednym z podstawowych narzędzi zagłusza
nia jest ośmieszanie. Nie dziwią już chyba nikogo ataki gazet codzien
nych na naturalne metody planowania rodziny. Okazuje się jednak, że 
także pisma o wyższych aspiracjach przekazują tego typu treści. Dla 
przykładu „Twoje Dziecko" (sierpień 2007) zamieściło artykuł pt. Mama 

bezpieczna i dziecko też, w którym można przeczytać między innymi: 
„Jeśli choć przez moment pomyślałaś o tzw. naturalnych metodach, daj 
sobie z nimi spokój. Po porodzie masz kompletnie rozregulowaną gospo
darkę organizmu i mierzenie temperatury czy obserwację śluzu możesz 
potraktować wyłącznie hobbystycznie. Między bajki włóż też opowieści 
cioć i kuzynek, że dobry środek antykoncepcyjny to... karmienie". 
Ponieważ czasopismo konsultuje swe artykuły z lekarzami, wydaje się, 
że tylko kompletny katolicki tłumok i analfabeta może twierdzić inaczej. 
Tymczasem tajemnicą poliszynela jest fakt, że ginekolodzy promujący 
NPR są objęci ostracyzmem środowiska lekarskiego. 
Zagłuszanie idzie jednak dalej. Co jakiś czas można przeczytać artykuły 
typu Naturalna antykoncepcja zabija, gdzie wbrew oczywistym faktom 
sugeruje się, że NPR powodują śmierć życia poczętego. Choć argumen
tacja jest śmiechu warta, tego typu „informacje" są bezrefleksyjnie 
powtarzane przez kolejne media. Dobrym podsumowaniem są słowa 
mojego kolegi: „Bogna, kto w naszych czasach może jeszcze wciskać 
kity o skuteczności watykańskiej ruletki? To całe zmuszanie do robienia 
wykresów na kursie przedmałżeńskim, przecież to był kompletny idio
tyzm. Wpisaliśmy byle co, bo trzeba było, ale przecież wszyscy wiedzą, 
że to bzdura! Obudź się! Żyjemy w XXI wieku". 



Dochodzimy do ostatniego etapu skutecznej implementacji 
przekazu - nawrócenia. Nawrócenie (w znaczeniu marketingowym) pole
ga na zastąpieniu początkowo negatywnych odczuć w stosunku do danego 
zjawiska ich przeciwieństwem - uczuciami pozytywnymi, wręcz miłością. 
Pokolenie moich rodziców określało dziewczyny współżyjące przed 
ślubem mianem „puszczalskich". Dziś słowo to wyszło z użycia, a określe
nie „dziewica" nabrało znaczenia pejoratywnego. Jednym z narzędzi 
nawrócenia jest granie na współczuciu. Przez lata stworzony został stereo
typ matki w rodzinie wielodzietnej jako ofiary przemocy. To biedna, 
zaniedbana kobieta, bez wykształcenia, uginająca się pod siatami, z kole
jnym „brzuchem", ponieważ dała sobie wyprać mózg przez księży (sta
dium przedmoherowe). Ten obraz nędzy i rozpaczy porusza serce i jest 
ostatecznym, emocjonalnym dowodem na to, że należy intensywnie 
edukować młodzież w zakresie dostępnych metod antykoncepcji, by dać 
takiej kobiecie szansę na normalne życie. Dobrze zakorzenione stereotypy 
mają to do siebie, że w konfrontacji z faktami - przeinterpretowane zosta
ją fakty. Dlatego nawet osobiste poznanie eleganckiej pani doktor - matki 
sześciorga dzieci niczego nie zmieni. Z drugiej strony otrzymujemy ciągły 
przekaz - wizję kobiety nowoczesnej: niezależnej (samodzielnie dokonu
jącej wszelkich wyborów), wykształconej, będącej managerem własnej 
kariery zawodowej, dobrze zarabiającej, uprawiającej „bezpieczny seks", 
matki jedynaka, maksymalnie dwojga dzieci i posiadającej „stałego part
nera"". W rezultacie tradycyjna rodzina i kobieta porzucająca pracę 
zawodową na rzecz wychowywania dzieci postrzegana jest jako biedna 
ofiara fanatycznego fundamentalizmu, w przeciwieństwie do zdrowej, 
czerpiącej pełnymi garściami z radości życia, kobiety nowoczesnej. 

Perpetum mobile 

Najciekawszy w tym mechanizmie jest fakt, że działa on niejako jak 
perpetum mobile. Nie wszystko jest zamierzonym działaniem mar
ketingowym. Część artykułów czy programów jest sponsorowana przez 
producentów antykoncepcji, mają też rozbudowany PR i reklamy, 

" Na podstawie pracy magisterskiej Wioletty Jędrzejczyk, Wzór kobiety w czaso

piśmie „Twój Styl", 2007. 



jednak najlepszą reklamę robią „nawróceni". Działają tu mechanizmy 
obronne. Jeden z ciekawszych cytatów, które niedawno czytałam, 
pochodził z ust kobiety, która dała się namówić na antykoncepcję: 
„Kiedyś, gdy mąż chciał ze mną współżyć, mówił «Kocham Cię», dziś 
tylko mówi «Czy się zabezpieczyłaś?». 

Gdy coś takiego nas spotyka, mamy dwa wyjścia: albo 
stwierdzić: „Dałam się nabrać, to była głupia decyzja" (a to wymaga 
odwagi), albo mimo faktów brnąć dalej. Ponieważ trudno skutecznie się 
oszukiwać, najczęstszym sposobem jest przekonywanie innych. Wspól
na niedola łączy. Zaczynamy mieć poczucie, że po prostu inny sposób 
postępowania jest niemożliwy, głupi, niewykonalny, że jest tylko „bajką 
starych ciotek". Ten mechanizm obronny jest o tyle rozpoznawalny, że 
z taką osobą nie da się porozmawiać na poziomie faktów. Natychmiast 
włączają się emocje, agresja i oskarżenia o fanatyzm religijny. W ten 
sposób osoba uwikłana w samooszukiwanie się niejako charytatywnie 
działa na rzecz promocji stylu życia, który został jej sprzedany. Przeglą
da kolejne czasopismo kobiecie i rozpaczliwie pragnie wierzyć, że jest 
najlepiej, jak być może, i sama pisze listy do redakcji, prowadzi blog, 
włącza się w fora dyskusyjne gloryfikując antykoncepcję. 

M a r k e t i n g zła? 

Na koniec powróćmy do tytułu. Czy można mówić o marketingu zła? 
Przecież właśnie dzięki antykoncepcji - przynajmniej tak wszędzie 
słyszymy - wiele par układa sobie szczęśliwe życie. Przecież „po 
owocach poznacie ich". Jeśli więc antykoncepcja przynosi szczęśliwe 
pożycie, to nie można mówić, że jest zła! Zatem odrobina statystyki. Jak 
wiadomo, w Polsce rozwodzi się mniej więcej 33 małżeństw na 100. W 
grupie małżeństw stosujących wyłącznie naturalne metody planowania 
rodziny rozwodzi się tylko jedno małżeństwo na 100. Różnica zbyt wiel
ka, by mówić o przypadku - można natomiast mówić o prawidłowości. 
A zatem: tak, bez eufemizmów, zdecydowanie: marketing zła. 

BOGNA BIAŁECKA 





O ile szekspirowski Hamlet mógł się zachwycać: 
„Ja kim że arcydziełem jest człowiek... 

jak podobny do Boga!", 
o tyle Iwan Pawłów zadziwiał się człowiekiem. 

..jak podobny jest do psa". 
Wniosek, że dusza 

nie istnieje, wywiódł on z analizy 
procesu ..psychicznego wydzielania śliny" 
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ichard Dawkins, Christopher Hitchens oraz inni ideologowie 
„nowego ateizmu" z religijną żarliwością i misjonarskim 
zapałem głoszą, że Bóg nie istnieje. Jeżeli nie ma Boga, to nie 

ma świata nadprzyrodzonego, nie ma wymiaru duchowego, pozostaje 
więc czysty materializm, a my, ludzie, okazujemy się tylko zwierzęta
mi. W sumie nie jest to pogląd nowy: głosił go już sto lat temu rosyjski 
uczony Iwan Pawłów. 

Kiedy Kartezjusz dokonywał radykalnego rozdziału między 
duszą a ciałem, bardzo wyraźnie zdefiniował to drugie. Ciało było dla 
niego tylko maszyną, wehikułem, samobieżnym agregatem. W póź
niejszym czasie, gdy na skutek sekularyzacji coraz powszechniej zaczę
to zaprzeczać istnieniu duszy, przyjęto, że człowiek składa się tylko 
z ciała. Ciało zaś z wody, białka i innych substancji. Słowem, okaza
liśmy się „gadającym wodorem". 

Człowiek, czyli ciało. Ciało, czyli maszyna. Człowiek, czyli 
maszyna. Ten sylogizm już w XVIII wieku doprowadził Le Mettriego 
do twierdzenia, że jesteśmy tylko mechanizmami. Dlatego też - jego 
zdaniem - żadna moralność nie ma sensu, gdyż nie istnieje dobro ani 
zło. Nie można bowiem osądzać ludzi za to, że grabią i mordują, bo 
byłoby to równoznaczne z osądzaniem Nilu za to, że występuje z brze
gów i zatapia pola. Mechanizm nie ma wolnej woli. Człowiekiem 
władają instynkty i popędy. 

Biologistyczne poglądy głosił także Iwan Pawłów. O ile szek
spirowski Hamlet mógł się zachwycać: „Jakimże arcydziełem jest 
człowiek... jak podobny do Boga!", o tyle Pawłów zadziwiał się 
człowiekiem, „jak podobny jest do psa". Wniosek, że dusza nie 

R 

g
ra

fi
k

a
: 

B
A

R
T

Ł
O

M
IE

J 
K

U
Ź

N
IC

K
I 



istnieje, wywiódł on z analizy procesu „psychicznego wydzielania 
śliny" u psów. 

Psy Pawłowa poddawane były przez swojego pana przeraża
jącym eksperymentom. Najpierw dbał o nie, rozpieszczał je i przy
wiązywał je do siebie, by następnie poddawać je wyrafinowanym tor
turom, łącznie z obdzieraniem żywcem ze skóry i polewaniem 
wrzątkiem. Mimo takich katuszy psy dalej łasiły się do swego opraw
cy i lizały mu ręce. 

Pawłów był uczniem Iwana Seczenowa, zdaniem którego 
wszystkie procesy myślowe i psychiczne sprowadzały się jedynie do 
zjawisk fizjologicznych i reakcji chemicznych. Zarówno mistrz, jak 
i uczeń wywarli ogromny wpływ na Lenina, który twierdził, że dostar
czyli mu oni naukowy dowód na nieistnienie duszy. Podczas spotkania 
z Leninem Pawłów, powołując się na swoje eksperymenty z psami, 
wytłumaczył mu, że odpowiednio stymulowane odruchy warunkowe 
mogą zastąpić odruchy bezwarunkowe. Innymi słowy, właściwa tresura 
jest w stanie zmienić ludzki charakter, tłumiąc nawet naturalne instynk
ty i cechy dziedziczne. Zachwycony Lenin miał wówczas wykrzyknąć: 
„Pan uratował rewolucję!". 

Pierwszy sowiecki minister oświaty Anatolij Łunaczarski zale
cał wcielanie tez Pawłowa do rzeczywistości społecznej. Mówił: 
„Prawdziwa i centralna jego idea zawiera się w tym, że należy 
człowieka i zwierzęta badać tak, jakby żadnych myśli i świadomości 
u nich nie było. Przecież, jeżeli ja patrzę na was, to nie widzę myśli 
i uczuć, a widzę tylko ruch. Tak oto powinno się rozpatrywać tylko 
ruchy, gdy odpowiadacie na te lub inne podrażnienia". 

Sowieci wzięli sobie do serca te zalecenia i stworzyli system, 
w którym człowieka rzeczywiście traktowano jak psa. Miał znać tylko 
dwa bodźce: nagrodę i karę. 

Psy Pawłowa w ludzkiej skórze można było zaobserwować 
podczas wielkich procesów pokazowych w Moskwie w latach 1936-
-1938. Na ławie oskarżonych zasiedli najwierniejsi z wiernych 
towarzyszy Stalina, którzy przyznali się do niepopełnionych nigdy 
zbrodni i nawet idąc na śmierć, głosili hymny na cześć swego oprawcy. 

Komunizm podobno upadł, ale fałszywa antropologia 
pozostała. Konsekwencje przyjęcia takiej perspektywy, w której status g
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ontologiczny człowieka nie różni się od statusu psa, są w naszym życiu 
publicznym aż nadto widoczne. Owo zrównanie może pociągać za sobą 
albo traktowanie zwierząt jak ludzi, albo też ludzi jak zwierzęta. Z pier
wszym przypadkiem mamy do czynienia u radykalnych ekologów, 
którzy wyżej cenią życie goryli, koni czy papug niż ludzi. W drugim 
przypadku - znacznie częściej spotykanym - ludzie traktowani są jak 
pasożyty lub insekty, które można bezkarnie zabić, na przykład w cza
sie aborcji, albo jak gatunki hodowlane, które można rozmnażać i zarzy
nać, jak podczas zabiegów in vitro. Są też tacy, którzy godzą obie 
postawy, jak choćby hiszpański premier Jose Luis Zapatero, który z jed
nej strony dąży do przyznania małpom człekokształtnym praw 
człowieka, a z drugiej wyjmuje spod prawa dzieci nienarodzone. 

Przyjęcie koncepcji Pawłowa, Dawkinsa czy Hitchensa musi 
pociągnąć za sobą krach świata, jaki znamy. Jak zauważył słusznie Erik 
von Kuehnelt-Leddihn, „skoro człowiek nie jest istotą nieśmiertelną, 
stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, ale jedynie kuzynem pier
wszego stopnia pawiana, kuzynem drugiego stopnia lemura i kuzynem 
trzeciego stopnia aligatora, a więc istotą, której mózgiem kieruje 
jedynie żołądek (...), to mówienie o ludzkiej godności, wolności, su
mieniu, honorze, osobowości i samostanowieniu jest kompletnie 
pozbawione jakiegokolwiek sensu". 

Gdybyśmy więc chcieli wyciągnąć logiczne konsekwencje 
z tez „nowych ateistów", to socjologia powinna być wykładana na 
Wydziale Zoologii, dyplom psychologa można byłoby z powodzeniem 
zdobyć, studiując w Instytucie Weterynaryjnym, zaś Towarzystwo 
Humanistyczne należałoby przemianować na Stowarzyszenie Kyno
logiczne. 

MICHAŁ JEŻEWSKI 
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..Śni mi się nieraz, że pływam w ciemnościach, 
kręcąc się bez przerwy, coraz to szybciej, 
w miejscu, gdzie nie ma ani nazw, ani czasu. 
Ogarnia mnie strach i mam ochotę oprzeć stopy 
o ziemię, by odnaleźć sama siebie. Lecz nie znaj
duję gruntu, na którym mogłabym się oprzeć. 
Taki jest ten mój koszmar... - wyznaje Margaret 
Brown. - Jestem osobą poczętą na drodze 
sztucznego zapłodnienia i nigdy nie poznam 
drugiej strony mej tożsamości. Nie pojmuję, jak 
ktoś świadomie może pozbawić innych czegoś tak 
zasadniczego, jak własne dziedzictwo". 



1992 roku, najpierw w postaci 
eseju, a potem książki Francis Fukuyama 

ogłosił koniec historii. Sama jego publikacja 
pod jednoznacznym tytułem Koniec historii (The 

End of the History and the Last Man) nie miała wów
czas apokaliptycznego czy dekadenckiego wydźwięku. 

Raczej w swej wymowie nawiązywała do spodziewanego 
spełnienia się dziejów, jakie przewidywał niemalże dwieś

cie lat wcześniej niemiecki filozof G.W.F. Hegel. Historia 
od początku zmierza do określonego celu, ku swej syntezie. 

Dla Hegla symboliczną datą tego miał być rok 1806, czyli zwycięstwo 
Napoleona pod Jeną nad armią pruską, co dla samych Niemców łączyło 
się z wkroczeniem w nowoczesność. Koniec Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego zaświta ju t rzenką równości obywatelskiej 
i ekspansji nauki. Dla Fukuyamy upadek wszystkich mrocznych totali-
taryzmów XX wieku, wyznaczony cezurą upadającego muru 
berlińskiego w 1989 roku, kojarzy się z nastaniem kwintesencji dziejów 
ludzkości, to jest liberalnej demokracji i geniuszu nauk ścisłych. 

Dziesięć lat potem ten sam autor ogłasza nowy koniec, tym 
razem samego człowieka. I mimo, że jego nowa książka Koniec człowieka: 

konsekwencje rewolucji biotechnologicznej (Our Posthuman Futurę: Con-
seąuences of the Biotechnology Revolution) niezmiennie analizuje szybki 
rozwój ludzkiej wiedzy i wyścig nowych osiągnięć w dziedzinie postępu -
jej wydźwięk radykalnie się zmienia, bardziej pozwalając się zdominować 
niepokojowi aniżeli optymistycznym wizjom przyszłości. „Koniec" już 
nie brzmi jak cel, a raczej jak przepaść. Fukuyama coraz trzeźwiej patrzy 
na zagrożenia na polu biotechnologii, zadaje pytania o konsekwencje 
postępu w medycynie, przygląda się ich coraz bardziej wyraźnej 
„nieograniczoności". Czy dążenia ludzi do podnoszenia Jakości życia" 
oraz poziomu „komfortu psychicznego" są wystarczającym usprawiedli
wieniem dla dowolności środków podejmowanych w zaciszu laboratoriów 
czy finansowych gremiów firm producenckich? 

U szczytu czy na krawędzi? 
Wiek XX był wiekiem „inżynierii społecznej", która regulowała 
wskaźnik ludzkiego szczęścia nieraz w oparciu o masowość obozów 



pracy i uniforrnizm myślenia. Sowieci w zamiarze stworzenia „nowego 
człowieka" ponieśli kompletną porażkę, której skutki będą cierpieć na 
własnej skórze przez kolejne pokolenia ludzie wielu kontynentów. Czy 
wiek kolejny - pyta Fukuyama - nazywany erą „inżynierii genety
cznej", który proponuje coraz to nowe leki na wszelkie dolegliwości, 
wymyśla liczne metody hodowania embrionów ludzkich, konstruuje 
sztuczną macicę, umieszcza ludzkie DNA w zwierzęcym jajeczku „w 
celach terapeutycznych", nie okaże się syntezą nieznanego dotąd sza
leństwa? Jak bardzo zdeformowane tym wszystkim dzieci zaczną przy
chodzić na świat? Czy w parze z kresem tradycyjnie rozumianego 
człowieka nie pojawią się twory genetycznie zmodyfikowane? Według 
niego, „ten poczłowieczy świat może być światem, w którym pojęcie 
«wspólnego człowieczeństwa* zatraci swój sens, ponieważ zmieszamy 
geny ludzkie z genami tak wielu innych gatunków, iż nie będziemy już 
dokładnie wiedzieć, czym jest człowiek"1. 

Do pytań amerykańskiego prognostyka mniej więcej równole
gle dołączył znany niemiecki filozof Jurgen Habermas, publikując swój 
traktat Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberal

nej? (Die Zukunft der menschlichen Natur). Dla niego również w pełni 
zasadne okazuje się pytanie o to, czy owa kolejna, niczym 
nieskrępowana próba marszu w stronę „nowego człowieka" nie okaże 
się „metaforą hodowli ludzi"? „Instrumentalizacja życia przed-
osobowego - zauważa autor - zagraża etycznej samowiedzy gatunku, 
która rozstrzyga, czy nadal będziemy się mogli rozumieć jako osoby 
zdolne do moralnych sądów i działań"2. Chodzi bowiem o jedno
kierunkowy proces o nieprzewidywalnych skutkach, za który w przy
szłości nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. 

Toczy się zatem debata o człowieku, która z jednej strony 
odzwierciedla stan świadomości etycznej społeczeństwa tęskniącego za 
nowoczesnością, a z drugiej wpływa na zachodzenie w niej dużych 
zmian. Czy ludzie podlegający kryterium „jakości", których 

' F. Fukuyama, Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. 

B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 286. 
: J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, 

tłum. M Łukasiewicz, Warszawa 2003, s. 79. 



poszczególne elementy można reperować i wymieniać, a nieraz nawet 
z niektórych z nich w całości zrezygnować, mają podlegać regułom 
doskonalenia tejże jakości życia, jak długo to się opłaca? Według 
Habermasa, im bardziej przyroda poddaje się naszej obiektywizującej 
obserwacji i wyjaśnieniu, tym bardziej się depersonalizuje. Im bardziej 
naukowo zostaje ona zbadana i zagospodarowana, tym mniej stosuje się 
do układu ludzkich odniesień przeżywających, rozmawiających ze sobą, 
pragnących wierzyć i kochać się osób. Co stanie się z osobami, jeśli 
same dobrowolnie podporządkują się przyrodniczej interpretacji? Czy 
tego typu wiedza, zamiast nas zbawić, w całości nas nie pożre? Wydaje 
się, że zmiany w myśleniu o człowieku mogą dokonać się znacznie szyb
ciej niż obiecywane przez technologie dobrodziejstwa. A na zmiany te 
w wielkim stopniu mają swój wpływ ludzie nauki. 

Podczas zdarzeń na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza" 
w styczniu 2008 roku, gdzie papieżowi Benedyktowi XVI nie umożli
wiono udziału w inauguracji roku akademickiego, największe protesty 
wyszły z wydziałów fizyki i biologii. Papieżowi zamknięto usta -
sprzeciwiając się tym samym głównej zasadzie uniwersytetu jako 
wszechnicy wiedzy i poglądów - widząc w nim wroga nauki. Choćby 
nie wiem jak próbowano manipulować tymi faktami, w osobie papieża 
został zlekceważony nie tylko biskup Rzymu, lecz także wieloletni 
profesor oraz jeden z najznakomitszych umysłów Europy. Wychodzi 
na to, że pewni naukowcy nie tylko nie zamierzają słuchać głosu 
Boga, czy choćby rozsądku, ale wręcz domagają się prawa do 
wyłączności na wypowiadanie się w sprawach ludzkiego życia 
i szczęścia. Po słynnym ubiegłorocznym wybuchu furii w świecie 
religijnego fundamentalizmu po wykładzie papieża w Ratyzbonie, tym 
razem swą histeryczną twarz pokazał nowoczesny, ateistyczny 
laicyzm. Diabeł wścieka się, bo Joseph Ratzinger widzi go nago, bez 
kostiumów humanizmu i masek dobroczynności. Sprawdza się to, co 
wielokrotnie prorokował obecny przywódca Kościoła: że sama ludzka 
wiedza, bez światła z wysoka, może stać się niebezpieczna dla jej 
posiadaczy. Jej zacietrzewiona, prometejska postać nie wskazuje na 
nic innego, jak tylko na to, że pustkę po niszczycielskich ideologiach 
ubiegłego wieku może wspaniale wypełnić laicki, „naukowy" totali
taryzm. 



Czyż nie w podobnym kluczu należałoby rozumieć ostrzeżenie 
Benedykta XVI skierowane do słowackich biskupów podczas ich 
rutynowej wizyty ad limina w Stolicy Apostolskiej w 2007 roku, iż to, 
czego w tradycyjnych katolickich krajach nie zdołał zniszczyć mroczny 
komunizm, może poważnie nadwerężyć - zwłaszcza w ludzkich 
głowach - nowoczesny, hedonistyczny relatywizm? Komunizm 
niszczył boleśnie jednostkę w imię bóstwa kolektywizmu. Nieliczenie 
się z człowiekiem miało postać jawnej, brutalnej krzywdy albo demo
ralizacji. System ten zawalił się, bowiem - jak diagnozował trafnie Jan 
Paweł II - zawierał w sobie „błąd antropologiczny", zafałszowaną wizję 
człowieka. Na czym polega nowe niebezpieczeństwo charakterystyczne 
dla sytych, optymistycznych i wygodnych społeczeństw? Wirus jest ten 
sam: antyludzki, antyosobowy. Powraca jedynie w zmutowanej postaci. 
Jest o tyle bardziej szkodliwy, że aplikuje się go do organizmu bez - jak 
się wydaje - jakiegokolwiek przymusu. Znawca międzyludzkiej komu
nikacji, twórca teorii „globalnej wioski", Marshall McLuhan, powiadał, 
że aby złowić rybę, można użyć wędki, zarzucić sieci albo zmienić 
rybom wodę. W tym wypadku chodzi o „zmianę wody": wówczas ma 
się wpływ na wszystkie pływające okazy. Czy w związku z tym nad
szedł czas, by ogłosić koniec ludzkiej osoby? 

Wirus antyosobowy 
Problem depersonalizacji życia ludzkiego przybiera postać idolatrii. 
Idolatria zaś polega na ubóstwieniu czegoś, co obiektywnie jest dobre 
i służy człowiekowi, lecz w pewnym momencie zajmuje miejsce 
należne jedynie Bogu. W świetle tradycji judeochrześcijańskiej idolatria 
zawsze wiąże się z odrzuceniem osobowego Boga na rzecz jakiejś idei. 
Dzieje się zatem przede wszystkim w ludzkim sercu i umyśle, dopiero 
potem stroi sobie swoje bałwochwalcze ołtarzyki. Stworzenie zaś 
pozbawione relacji ze Stwórcą zanika. 

W konsekwencji, gdzieś już od XVIII wieku, mamy do 
czynienia z nieosobową interpretacją człowieka, będącą niesłychanym 
zaprzeczeniem samej jego istoty. W rezultacie, jak pisał Jan Paweł II, 
„stulecie nasze było jak dotąd stuleciem wielkich niedoli człowieka, 
wielkich zniszczeń nie tylko materialnych, ale i moralnych, może nade 
wszystko właśnie moralnych. Był to jak dotąd wiek, w którym ludzie gr
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ludziom ogromnie wiele zgotowali krzywd i cierpień. Czy ten proces 
został zdecydowanie zahamowany?"3 Najwyraźniej nie. Człowiek nadal 
jest poniewierany na oczach całego świata: tortury, przemoc, terroryzm, 
dyskryminacja... Obraz nowoczesnego świata rozsypuje się. Cywiliza
cyjnie dotknęliśmy krawędzi: to, co jest największą szansą dla ludzko
ści, może okazać się dla niej najgroźniejszym niebezpieczeństwem. „W 
takim stanie rzeczy - powiada jeden z najpiękniejszych tekstów Soboru 
Watykańskiego II - świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, 
zdolny do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem przed nim 
otworem droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i cofania się, 
do braterstwa i nienawiści. Poza tym człowiek staje się świadomy tego, 
że jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbu
dził, a które mogą go zmiażdżyć lub też służyć mu. Dlatego zadaje sobie 
pytania"4. 

Wizja człowieka jako osoby jest konsekwentnie niszczona, 
choć na pierwszy rzut oka można tego nie zauważyć. Dla przykładu, ten 
sam międzynarodowy organ, który 10 grudnia 1948 roku ogłosił 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka, pół wieku później, podczas 
Drugiego Światowego Zgromadzenia na temat starzenia się, przedsta
wił propozycję zalegalizowania eutanazji. Ostatecznie, jako kompro
misowe rozwiązanie problemu starości, przyjęto pomysł obniżenia 
jakości świadczeń zdrowotnych w stosunku do ludzi, którzy 
przekroczyli już określony pułap wieku. 

W którym punkcie kończy się wyczucie osobowej wartości 
życia? Być może wówczas, gdy zamiast o osobach zaczyna się mówić 
o jednostkach albo organizmach. Moda na skrajny indywidualizm życia 
spycha wartość człowieka w dół. Zamieszczony we włoskim dzienniku 
„Corriere delia Sera" raport o nowoczesnych hospicjach w północnej 
Europie dostarczył mnóstwo wymownych ilustracji. Oto jedna z nich: 
dziennikarz uczestniczy w niedzielnym obiedzie pensjonariuszy, po 
posiłku deser, potem papieros, cukierki na cały dzień. Pyta jednego ze 
starszych mężczyzn, czy z tyloma udogodnieniami i uprzejmą obsługą 

' Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17. 
4 Sobór Watykański II, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 

spes, 9. 



jest szczęśliwy? Słyszy kategoryczne: nie! „Czego panu brakuje?" 
„Chciałbym czasem zobaczyć syna, który już od dwóch lat nie przy
jeżdża do mnie. Czuję się jak przedmiot". 

Niedawno w jednym z wieżowców umarło dwoje staruszków. 
Nikt o tym nie wiedział. Odnaleziono ich po ponad dwóch latach. 
W Szwecji niektóre domy starców wyposażane są w specjalne 
urządzenia montowane w spłuczce od ubikacji, aby alarmowały 
odpowiednie służby w przypadku, gdy sprzęt nie jest przez kilka dni uży
wany. Być może trzeba będzie pomyśleć o czymś takim w nowoczes
nych osiedlach zamieszkiwanych coraz chętniej przez samotnych singli. 

Przy tego typu nastawieniu do życia nawet ceremonie pogrze
bowe tracą sens. Któż przejmie się śmiercią kogoś, kto żył w skrajnym 
indywidualizmie? Dla kogo będzie miał znaczenie jego pogrzeb? Sam 
niedawno uczestniczyłem w urzędowym pochówku zwłok mężczyzny, 
którego nikt nie zdołał zidentyfikować przez sześć miesięcy prze
chowywania w lodówce. Tak wyglądają ofiary nihilizmu. W nowej 
postaci powracają stare upiorne wizje Nietzschego, który człowieka 
nazywał „zwierzem jeszcze nieokreślonym", , jedną z najwykwint-
niejszych bestii przeznaczonych na złupienie" czy też , jedną z chorób 
ziemskich". Rozum pozostawiony samemu sobie niszczy po kolei 
wszystkie wartości. 

„Jest sprawą pilną - alarmował wielki teolog XX wieku Romano Guar-
dini - aby nasi współcześni zdali sobie sprawę z tego, że są osobami 
wraz z tym wszystkim, co składa się na to twierdzenie". Manipulacje 
genetyczne, sztuczne zapłodnienie, klonowanie, eutanazja, dzieci 
z nieznanych rodziców, wyprodukowane w laboratoriach - wszystkie te 
zjawiska, które narastają nieraz w aureoli najświętszych racji 
naukowych czy „humanistycznych", są symptomami powszechnej 
ślepej zgody na niszczenie osoby w człowieku. W jednym z amerykań
skich wydań „Newsweeka" w 2000 roku ukazało się świadectwo Mar-
garet Brown: „Śni mi się nieraz, że pływam w ciemnościach, kręcąc się 
bez przerwy, coraz to szybciej, w miejscu, gdzie nie ma ani nazw, ani 
czasu. Ogarnia mnie strach i mam ochotę oprzeć stopy o ziemię, by 
odnaleźć sama siebie. Lecz nie znajduję gruntu, na którym mogłabym 

Osoba czy osobnik? 





się oprzeć. Taki jest ten mój koszmar... Jestem osobą poczętą na drodze 
sztucznego zapłodnienia i nigdy nie poznam drugiej strony mej 
tożsamości. Nie pojmuję, jak ktoś świadomie może pozbawić innych 
czegoś tak zasadniczego, jak własne dziedzictwo. Doceniam ogromnie 
ofiary, jakie poniosła moja matka, oraz miłość, jakiej zaznałam w mojej 
rodzinie. Niemniej, gdy czuję się przytulana jednym z najsłodszych 
objęć siostry mojego ojca (prawnego), mam wrażenie jakbym została 
wypożyczona przez obcą rodzinę. Dzieci nie są dobrami konsump
cyjnymi, ani własnością kogokolwiek. Są osobami, mającymi jed
nakowe prawa do rozwoju". Człowiek jest nietykalny nie dlatego, że 
jest żyjącym organizmem, ale ponieważ jest osobą, czyli kimś, komu 
zaproponowano egzystencję wieczną, w perspektywie wolności i od
powiedzialności. Jeśli osobę sprowadzimy do rangi osobnika, nic dziw
nego, że będzie traktowany jako zbiór komórek albo przedmiot satys
fakcji innych. 

Wirus depersonalizacji zasiedla obszary związane z największą 
ludzką nadzieją: politykę, technologię czy laboratoria biologiczne. W 
tym znaczeniu to, co ma podtrzymywać naszą nadzieję na przyszłość, 
może okazać się, jak brytyjska wołowina, towarem zarażonym. Oto 
kilka przykładów. 

Demokratyczne pułapki 
Wiek XX okazał się bardzo niestabilny w odniesieniu do osoby 
ludzkiej. Totalitaryzm niszczył osobę na rzecz tzw. „etycznego państ
wa" (w narodowym socjalizmie), bądź też na rzecz kolektywu (w 
międzynarodowym socjalizmie). Dla jednostki przyszły złe czasy: stała 
się ona wręcz synonimem egoizmu, bowiem wraz ze swymi skłonnoś
ciami do wyrażania własnych opinii i gustów oraz do bronienia praw 
przysługujących pojedynczym ludziom, „stawiała się poza biegiem his
torii" lub „przeciwstawiała się postępowi". Miała prawo funkcjonować 
jedynie jako zwykły organ potulnego społeczeństwa. 

Wielką przestrzenią nadziei miała okazać się liberalna 
demokracja, dająca ludziom w założeniach sposobność rozwoju 
i wyrażenia się. Wraz z demokracją mieliśmy właściwie dotrzeć do 
kresu historii. W praktyce jednak często odbiera ona osobie to, co 
w teorii jej przyznaje. Demokracja bez fundamentów aksjologicznych gr
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może w zasadzie nawet zagrozić osobie. Koncentracja na dobrach 
materialnych, kultura konsumowania, coraz obfitszego i w pośpiechu, 
logika „wyścigu szczurów" i rywalizacji - wszystko to zamiast uwy
puklić, zaciemnia racje przemawiające za wielkością osobowego 
przeżywania własnego życia. Już w połowie XIX wieku Alexis de Toc-
queville mówił, że należy „wychowywać demokrację", bowiem 
pozostawiona sama sobie „rośnie dziko", niszcząc wartości ludzkie 
i prowokując ich przeciwieństwa. Tocqueville obawiał się tego, że sys
tem demokratyczny może wytworzyć ludzi ubogich duchowo, którzy 
zadowalają się wyłącznie zaspokajaniem własnych potrzeb, zwłaszcza 
materialnych. Oddaleni od religijnych wierzeń, pozbawieni etycznych 
napięć, mający idee mętne i zmienne, zachłanni natychmiastowych 
przyjemności, a mimo to wciąż niezadowoleni z tego, co osiągają. 
Żyjący w świecie płaskim, zredukowanym intelektualnie i uczuciowo. 
Ich ambicje ograniczają się do „małych celów". Owe ubogie intelektu
alnie i uczuciowo światy wytwarzane przez demokrację stają się 
w dodatku nieznośnie podobne i jednorodne. W ramach tego monoton
nego horyzontu wszyscy żyją zajęci nieustanną gonitwą za korzyścia
mi i dobrobytem. Indywidualna oryginalność zatraca się we wspólnej, 
zdominowanej modą fizjonomii. „Widok tejże powszechnej jednolito
ści - pisał Tocqueville - smuci mnie i zatrważa tak, że mam ochotę 
opłakiwać odchodzące społeczności". 

Inną przestrzeń nadziei otwiera ogromnie dynamiczny rozwój myśli 
technicznej, która nie bazuje jedynie na materii i energii, ale raczej na 
informacji. Maszynami naszej epoki są mikroprocesory. Człowiek coraz 
bardziej podłączający się do tych sprzętów, niejako poprzez nie znajdu
je swe własne „przedłużenie" w postaci sprawności czy skuteczności 
operacji i działań. Z drugiej jednakże strony sam jest zawłaszczany 
poprzez technologię o charakterze informatyczno-protetycznym, często 
w postaci zminiaturyzowanej lub wręcz manometrycznej, która przek
ształca go, organ po organie, coraz bardziej na podobieństwo cyborga 
rodem z powieści fantastyczno-naukowych. Dziś coraz odważniej myśli 
się o małych implantach do ludzkiego mózgu, mających usprawnić jego 
funkcjonowanie w takich dziedzinach, jak ruch, wrażliwość, pamięć czy 

Doskonałość cyborga 



przetwarzanie informacji płynących do i z organizmu. Chodzi więc 
o istotną transformację ciała i umysłu. 

Ten rodzaj wyzwania nazywany jest homo technologicus lub 
homo ciberneticus. Możliwość technicznego ulepszania organizmu 
ludzkiego, poszerzania jego sprawności poprzez wszczepianie coraz to 
sprawniejszych protez, rozruszników, implantów, sztucznych organów, 
sztyftów, może w efekcie doprowadzić do powstania swego rodzaju 
hybryd pomiędzy człowiekiem i maszyną. Ewolucja biologiczna, 
niemalże nieruchoma, ustępuje miejsca szybkiej i sprawnej ewolucji 
biotechnologicznej. 

Ponieważ technologia wszczepiona w ludzkie ciało stanowi 
istotną część osoby, toteż homo technologicus nie musi oznaczać wcale 
„homo sapiens plus technologia", ale „homo sapiens przeobrażony 
istotnie przez technologię". Intencja jest dobra: dość pomyśleć o możli
wościach wyeliminowania poprzez implanty takich upokarzających 
dolegliwości, jak autyzm, dysleksja, jąkanie, choroba Parkinsona. 
Niemniej z czasem tak udoskonalone otoczenie dostosuje do siebie 
zamieszkujące je istoty. Pewne sprawności człowieka zostają 
usprawnione, inne ulegają powolnemu zanikowi. W tym sensie tech
nologia jest rodzajem filtru, który wzmacnia pewne aspekty człowieka, 
osłabiając inne. Implanty informatyczne będą, dla przykładu, w stanie 
wzmocnić właściwości motoryczne czy logiczno-umysłowe człowieka, 
zamieniając go z wolna w rodzaj „banalnej maszyny" - jak ją nazywał 
von Foster - która nie jest w stanie zdać sobie sprawy z tego, co czuje 
w głębi: przyjemność czy przygnębienie, szczęście czy nieszczęście... 
Ponadto, to, co jest technicznie sprawne, bywa też w konsekwencjach 
kruche i nieprzewidywalne. Odwieczne dążenie do uproszczenia życia 
może mieć zbyt wygórowaną cenę. 

Dziś człowiek znajduje się w stanie napięcia pomiędzy 
przeszłością i przyszłością, między postępem i tradycją. Niebez
pieczeństwo nazywane „przygodnym nomadyzmem" polega na tym, że 
człowiek wyrusza w podróż za możliwościami własnego umysłu, 
oświeconego nadzieją na pokonanie determinizmów biologii. Jednakże 
w tej wędrówce można zajść do miejsca, kiedy to nie zostanie 
człowiekowi nic innego, jak opłakiwanie czasów, gdy o zasadach decy
dowały inne, zewnętrzne autorytety, zanim postanowił je wszystkie 



zlekceważyć. Konsekwencje etyczne ludzkich decyzji w sprawie 
ingerowania w siebie samego polegają na tym, że będą je musieli znosić 
nie tylko sami sprawcy, ale i następne pokolenia, a tych nikt dzisiaj nie 
pyta o zdanie. Zerwanie więzi kontynuacji między człowiekiem stworz
onym przez Boga a człowiekiem „technicznie ulepszonym" może 
przynieść w efekcie nowe rodzaje cierpienia, z których jeszcze nie zda
jemy sobie sprawy. 

D N A zamiast duszy 
Początek nowego tysiąclecia rozpoczął się od wielkiej wiadomości: 
enigma rozszyfrowana. Genom ludzki składa się z 3600 milionów nuk-
leotydów oraz 150 tysięcy genów z zapisaną w nich naszą historią 
i przeznaczeniem. Uśmiechnięty prezydent Clinton prorokował: „W 
ciągu dwudziestu lat wszelkie choroby zostaną uleczone, a rak 
pozostanie jedynie nazwą znaku zodiaku". Wśród entuzjastycznych 
zapowiedzi przewijał się motyw „nowego stworzenia", bowiem mag
iczne odczytanie ludzkiego DNA postawiło nas wobec możliwości 
modyfikowania samych siebie, by powołać do istnienia „nowego 
Adama", wolnego od obciążeń genetycznych, pochodzących z kar-
kołomności dziejów, a zwłaszcza niedokładności Stwórcy. 

Entuzjazm opadł, gdy okazało się, że owe 150 tysięcy genów, 
zawierających po tysiącu par nukleotydów każdy, zajmuje jedynie ok. 5 
procent całego genomu. Zresztą niedługo potem skorygowano pomyłkę: 
nie 150, a jedynie 30 tysięcy genów zawiera nasz materiał genetyczny, 
a może i mniej. Zaczęły się studia porównawcze. Kiedy odkryto, że 
mucha ma 15 tysięcy genów, oznaczało to ni miej, ni więcej, tylko 
połowę genów człowieka. Jeśli genom odszyfrował tajemnice osoby 
ludzkiej, znaczy ona tyle, co dwie muchy. Żegnaj wielkości człowieka! 
Okazało się, że DNA nie potrafi wyjaśnić tajemnicy odmienności. 
Dlaczego mucha nie jest szpinakiem, a ręka uchem? „Im bardziej 
zbliżamy się do poziomu molekularnego w badaniu istnień żywych -
pisał R.R. Dickerson - tym bardziej wydają się one podobne i różnice 
pomiędzy, dajmy na to, małża a koniem zdają się tracić wyrazistość". A 
więc różnic między organizmami nie spowodowały przemiany bio
chemiczne. Że ktoś jest gigantem, a inny karłem, że ktoś jest czarnym, 
ktoś znowu albinosem - to efekt błędu w druku podczas procesu g
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przekopiowania normalnego genetycznego zapisu. Lecz „błąd w druku" 
nigdy nie spowoduje, iż z „Rzeczpospolitej" powstanie „Dziennik", lecz 
mniej lub bardziej udane wydanie tej samej gazety. 

Jak można palnąć głupstwo w biologii? Twierdząc, że odkrycie 
podstawy molekularnej niektórych genetycznych chorób to droga do 
poznania natury ludzkiej i sfabrykowania nowego człowieka. Terapia 
genowa cieszy się wielomiliardowym dofinansowaniem, bo jest to bez 
wątpienia medycyna jutra. Lecz w tle czai się pretensja do zastąpienia 
Boga w stworzeniu lepszej jakości człowieka. Im więcej porażek 
w osiągnięciach nauki, tym większe nakłady na nowe próby. A za tym 
wszystkim widać uśmiech Mefistofela oraz przygotowane probówki dla 
faustowego homunkulusa. 

DNA nie dostarczy nam klucza do poznania ani natury, ani 
osobowości ludzkiej. Co najwyżej umożliwi diagnozę rzadkich chorób 
albo dostarczy śladów policji. Jednakże, jak głoszą entuzjaści nowej 
naukowej religii: weszliśmy w epokę DNA. To epoka powszechnej 
homologacji, rozkładu osoby, zaniku winy i odpowiedzialności. Epoka 
„błogosławiona": o każdym podłym czynie czy mrocznym uczuciu 
powiemy - „to dzieło DNA". DNA nie potrafi odzwierciedlić ani duszy, 
ani świadomości, ani też wymiaru moralnego ludzkiego postępowania. 
W związku z tym łatwo stwierdzić: „dusza to metafora". By wyjaśnić 
różnice pomiędzy gatunkami, czy choćby między mną a tobą, wystar
czy teoria przystosowania, walki o byt, ów darwinowski fitness. Albo 
„samolubny gen" modnego ostatnio Richarda Dawkinsa. 

Jim Watson, jeden z odkrywców DNA, mówił: „Nie powin
niśmy doszukiwać się naszego przeznaczenia w gwiazdach, ale w na
szych genach". Jeśli DNA ma być kluczem do zrozumienia wszystkich 
wymiarów funkcjonowania mojej osoby: kiedy działam, kocham, 
dokonuję wyborów, wyczuwam szczerość, tęsknię, wierzę - to jakby 
poszukiwać wątku powieści w neuronach pisarza, czy szeks
pirowskiego poruszenia namiętności u Romea w formule testosteronu. 

Skąd wziął się człowiek? - „To przypadek wśród przypadków 
- odpowiada Jean Rostand - skutek zbiegu okoliczności". „Musi oder
wać się wreszcie od swego tysiącletniego snu" - wtóruje mu Jacąues 
Monod. Biologowie najpierw dostarczyli nam informacji o naszym bez
nadziejnym „nic", którym jesteśmy, by na tym budować nowe nadzieje, 



obietnice mefistofeliczne: „niebawem nadejdzie czas bez chorób i, kto 
wie, może i bez śmierci". 

Gnostyckie trucizny 
0 „dominacji praw biologii" w etyce mówił już Jan Paweł II. Naj
gorsze w tym wszystkim wydaje mi się to, że nowi prorocy nihilizmu 
w swych argumentacjach, nieraz całkowicie przewrotnych, posługują 
się pojęciem osoby. Peter Singer, prawdziwy guru studentów filozofii 

1 bioetyki na uniwersytetach zachodniej Europy i USA, twierdzi, że 
nie każde życie ludzkie ma podobną wartość. „Ludziom należą się 
prawa, nie dlatego, że są ludźmi, lecz jedynie w takim wymiarze, 
w jakim są osobami. Nie wszyscy ludzie i nie w każdym momencie 
życia, i w każdym stanie świadomości są osobami". W tym świetle 
inny modny autor, Hugo T. Engelhardt, wyraża brak zrozumienia dla 
nieuzasadnionego wydawania pieniędzy na dzieci z zespołem Downa. 
Lepiej byłoby spożytkować je na ratowanie innych ginących 
gatunków. Wspomniany wyżej Singer, będący rzecznikiem rozciąg
nięcia pojęcia osoby na szympanse, utrzymuje, że dzieciobójstwo 
w pierwszym stadium życia (jak i aborcja), jest w pewnych 
okolicznościach uzasadnione. Derek Partit, znany jako filozof 
tożsamości osobowej, wcale nie zamierza przyznawać jej jednostkom 
nie w pełni świadomym. W związku z tym człowiek śpiący czy omdla
ły to dla niego jedynie egzemplarz gatunku biologicznego. Te nowe 
pojęcia osoby, rozciągłe jak z gumy, niespójne jak sito, stanowią 
poważne zagrożenie dla powszechnej wrażliwości społecznej. 
Redukują człowieka do niejasnej świadomości własnego ,ja". Nie 
dziwi więc opinia Elisabeth Anscombe, brytyjskiej myślicielki, która 
mówi: „Kiedy słyszę gadkę o osobach, mam ochotę chwycić za pisto
let, bowiem wielu myśli, że jedynie ci, którzy są doskonali i komp
letni, zasługują na miano osoby". 

Odradzają się stare mity gnostyckie, według których tylko 
doskonali i bez wad dostąpią zbawienia. Cała reszta przeznaczona jest 
do likwidacji. W dusznej atmosferze New Age stary gnostycki przesąd 
inspiruje podejście naukowe. Potrzeba dziś poszukiwać wszelkich dróg 
odkrywania wielkości osoby ludzkiej, ponieważ - jak dowodzi niemie
cki etyk Robert Spaemann - w grę wchodzi przyszłość ludzkości. 



Największy wkład chrześcijaństwa 
Wydaje się, iż problem depersonalizacji jest pochodną dechrystianiza-
cji. Pojęcie osoby pojawiło się w pierwszych latach teologii chrześci
jańskiej. Wcześniej człowiek nie dysponował takim sposobem określe
nia samego siebie. Od czasów greckiego stoicyzmu ludzie zaczęli 
mówić o sobie ,ja". Lecz dopiero od wydarzenia Wcielenia Bożego 
Słowa stosują do siebie miano osoby. „Godność osobowa człowieka 
pochodzi od wielkości osobowej Boga, a nie na odwrót" - wyjaśnia 
niemiecki teolog Wolfhart Pannenberg. Pojęcie osoby tworzyło się 
powoli, przez trzy wieki, gdy myśl chrześcijańska starała się zdefi
niować Boski Byt jako trzy Osoby tej samej natury. Jako teologiczna 
kategoria zostało potwierdzone soborowymi orzeczeniami dotyczącymi 
dogmatu o Trójcy Świętej. Do człowieka będzie zastosowane wtedy, 
gdy stanie się kategorią opisującą Boga. Ten związek z Bogiem w 
odczytywaniu fenomenu ludzkiego istnienia jest fundamentalny. „Bóg 
osobowy jest podstawą wszystkiego, co osobowe" - wyjaśniał Paul Til-

lich. Człowieka nie da się 
objaśnić przy pomocy jego 
statusu indywidualnego, 
etnicznego, ekonomiczne
go, społecznego czy wresz
cie politycznego. Zawsze 
pozostanie jakaś głębia 
niedopowiedziana, zmora 
redukcji. To wieki wkład 
chrześcijaństwa do pow
szechnego dziedzictwa ludz
kości: podarowanie mu 
wizji osoby o mocnych 
podstawach ontologicz-
nych. Co to znaczy? To, 
kim jest osoba, ostatecznie 
pozwala nam zrozumieć 
fakt Wcielenia Słowa 
Bożego - Osobę Jezusa 
Chrystusa. Zależność ta jest g
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niezwykle mocna. Zanik Boga niesie w sobie zanik człowieka. Ogłosze
nie śmierci Boga stało się tragicznym preludium do śmierci ludzi. 

Chrześcijaństwo spowodowało ogromny przewrót w rozumie
niu pojęć. Pojęcia zaś mają ogromny praktyczny wpływ na kształt życia. 
Arystoteles twierdził, że istnieją inne byty bardziej boskie niż człowiek, 
na przykład gwiazdy. Plotyn oceniał człowieka nisko wśród istot żyją
cych. Dopiero w przepowiadaniu Ewangelii człowiek odkrył swój 
najwyższy walor jako osoba: obraz Boga i Jego przybrany syn. „Obraz 
zaś - jak nauczał św. Grzegorz z Nyssy - w każdym momencie oddaje 
cechę pierwotnej piękności". „Chrystus jest naszym zwierciadłem, 
zbliżmy się, by przeglądać się w Nim" - śpiewali pierwsi chrześcijanie 
w tzw. Odach Salomona. Co będzie, jeśli to zwierciadło ktoś ubrudzi lub 
stłucze? 

„Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, a nie filozofii 
i uczonych" - wołał Pascal. Św. Augustyn zaproponował genialną intu
icję, że pojęcie osoby oznacza relację człowieka z Bogiem. Osobowy 
Bóg i osobowy człowiek tworzą nierozerwalną całość. W grecko-rzym
skiej filozofii życia człowiek starał się wyjaśnić siebie w odniesieniu 
do świata, lecz świat pozostał niemy. Teraz, na odwrót, człowiek 
rozma-wia z Bogiem, a Bóg z człowiekiem. I w tym dialogu człowiek 
może powiedzieć „ja": tworzy się nowy człowiek, tworzy się człowiek 
jako osoba. 

Terapia antybiotykowa 
Wrócę na koniec do wydarzeń z Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapien-
za", gdzie powodem „wyklęcia" papieża przez określone grono przed
stawicieli dyscyplin ścisłych było pewne przyjmowane przez nich 
założenie wstępne w uprawianiu nauki. Mieli oni za złe Benedyktowi 
XVI twierdzenie, że Objawienie Boże jest racjonalne. I że same nauki 
ścisłe nie gwarantują człowiekowi pełnego poznania prawdy. Należy 
w tym dążeniu połączyć siły rozumu i wiary. Argumentem koronnym 
przeciwko Kościołowi w tym względzie jest laicki przesąd, iż „Kościół 
jest dobry jedynie w paleniu na stosie geniuszy". Prostacki wywód 
o kneblowaniu wolności badań przez kryteria wyznaniowe zderza się 
z utrzymywanym od dawna, niewygodnym dla tego typu ideologii 
przekonaniem Josepha Ratzingera, że poznanie prawdy jest możliwe na 
drodze połączonych sił ludzkiego rozumu i wiary w nieskończoną 



Inteligencję Boga. Ograniczenie się w tej kwestii do samego rozumu 
czy samej wiary jest nierozsądne. Zarówno religijny fideizm, jak i lai
cki racjonalizm są po prostu metodycznie chybione. 

Galileusz - dla ateizujących scjentystów ofiara i symbol 
prześladowania swobody uprawiania nauki ze strony kościelnych, 
fanatycznych ciemniaków - uważał przyrodę i Biblię za dwie księgi 
napisane ręką tego samego Autora. Przy czym ta pierwsza została 
zakodowana szyfrem matematyki, druga zaś została spisana w języku 
przystępnym dla ludzi prostych. Swe pierwsze fundamentalne prawa 
fizyki, które odkrywał, Galileusz nazywał „śladami Stwórcy". 
Człowiek, jeśli chce poznać do końca i w całości samego siebie, potrze
buje nauczyć się czytać z obu tych ksiąg jednocześnie. Ten, kto stworzył 
wszechświat i umieścił w nim ludzi uczynionych na Swe własne 
podobieństwo, jest o wiele mądrzejszy od nas. By go poznać, potrzeba 
„inteligentnej pokory". 

Czy w nowoczesnym, racjonalnym świecie przetrwa osobowa 
tożsamość człowieka? Czy zdoła on znaleźć w porę antybiotyk, by 
odbudować swą nadwątloną barierę immunologiczną? W opinii bry
tyjskiego filozofa Rogera Scrutona, „ci ateiści, przerażeni radykalnym 
islamem, przekierowali swą złość na chrześcijan". W niewygłoszonym 
przemówieniu przeznaczonym dla profesorów i studentów Uniwersyte
tu Rzymskiego „La Sapienza" papież Benedykt XVI zamierzał 
powiedzieć o „kulturze głuchej na wielkie przesłanie pochodzące 
z chrześcijańskiej mądrości. Postępująca tą drogą kultura może 
doprowadzić do takiego skutku, że korzenie rozumu nie dotrą do źródeł 
życiodajnej dla nich limfy". 

Ks. ROBERT SKRZYPCZAK 

Wenecja 





Poczęcie jest zawsze następstwem obcowania, a nie wytwarzania. 

-Gdyby któreś z moich dzieci było na tyle nieszczęśliwe, że zapy

tałoby mnie: «Dlaczego daliście mi życie?» - mówi Robert Spae-

mann - to mógłbym mu odpowiedzieć wraz z Gottfriedem Ben-

nem: «nie sądźcie, że o was myślałem, gdy byłem z waszą matką. 

Kiedy kochaliśmy się, jej oczy były zawsze tak piękne». 

I mógłbym dodać: «nie zawdzięczasz swego życia twojej matce 

i mnie, lecz tej samej naturze, której również ja zawdzięczam 

swoje życie, i której Stwórca powierzy! powstawanie nowego 

życia" - podkreśla Spaemann i dodaje, że nie istnieje i nie może 

istnieć „powód" do poczęcia dziecka. W miłości małżonkowie 

wcale go zresztą nie szukają. Konieczny jest on dopiero przy 

poczęciu in vitro. 
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Debata nad zapłodnieniem in vitro należy bez wątpienia 
do jednych z najtrudniejszych dysput moralnych 
w przestrzeni społecznej. Pragnienie posiadania dziec
ka tak głęboko wpisane jest w naturę ludzką, że 
jakakolwiek, nawet najdelikatniejsza sugestia, że ist
nieją metody osiągania tego celu, które są niegodziwe 
moralnie, jest natychmiast odbierana jako zdecy
dowany i jednoznaczny atak na pragnienia innych. 
Przeciwnicy metody in vitro są zatem przedstawiani i od
bierani jako przeciwnicy miłości, macierzyństwa i oj
costwa. Dokonuje się to zresztą przy pomocy niezwyk
le prostych chwytów retorycznych, które z etyką czy 

« | ^ E > . moralnością niewiele mają wspólnego. Każda argu-
MBHI mentacja przeciwników pewnych form wspomaganego 
™ ^ rozmnażania zestawiana jest ze zdjęciami szczęśliwych 

_ par i ich ślicznych dzieci i uzupełniana przez dramaty
czne i wyciskające łzy z oczu świadectwa osób, które 
na dziecko oczekują, a mieć go nie mogą. Przykłady 
można mnożyć. Najdobitniej pokazuje to prowadzona 
od wielu miesięcy akcja „Dziennika", który na kolej
nych ekipach rządowych próbuje wymusić deklarację 
o refinansowaniu zabiegów in vitro przez budżet państ

wa. Już same tytuły publikacji prasowych, mających „zmiękczyć serca" 
decydentów, odwołują się wyłącznie do emocji. In vitro dało mi radość 

macierzyństwa - obwieszcza Julia Makowska; Dzięki in vitro można 

pogodzić wiarę i marzenia - uzupełnia Anna Kasprzycka. A wewnątrz 
artykułów te same, odwołujące się wyłącznie do emocji argumenty 
o pragnieniu, które musiało być spełnione, i którego nie sposób zrozu
mieć „z perspektywy szczęśliwego rodzicielstwa"1. 

Po podobne argumenty (a to już o wiele mniej zrozumiałe) się
gają często również etycy, filozofowie czy publicyści dyskumjący prob
lem moralnej oceny zapłodnienia in vitro. Ich niezmiennie najsilniejszym 

1 J. Makowska, In vitro dało mi radość macierzyństwa, „Dziennik", 30 listopada 

2007. 



argumentem pozostaje cierpienie par, które są bezpłodne, i dla których 
jedynym sposobem posiadania dziecka jest sięgnięcie do tego typu proce
dur medycznych. Profesor Jacek Hołówka stwierdza wprost, że powo
dem, dla którego należy się cieszyć z każdej deklaracji dotyczącej refi
nansowania zabiegów zapłodnienia in vitro, jest fakt, że „posiadanie włas
nego, podobnego do nas dziecka jest jednym z najważniejszych celów 
naszego życia"2. Sławomir Zagórski zachwala zaś metody sztucznej 
reprodukcji, a jakże, za pomocą obrazu „tysięcy dzieci", które powstały 
dzięki działalności klinik reprodukcyjnych3. Przyjęta perspektywa melo
dramatu, a niekiedy wręcz latynoskiej telenoweli, opiera się na prostym 
rozumowaniu, które przedstawił Zbigniew Szawarski: „Jest rzeczą zrozu
miałą, że ludzie pragną mieć dzieci i cierpią, jeśli ich pragnienie nie może 
być zrealizowane. Naturalne jest też, że podobnie jak w wypadku wszel
kich innych cierpień o podłożu organicznym (bądź psychicznym), szuka
ją wtedy pomocy lekarza (...) Jeśli zatem źródłem cierpienia jest bezpłod
ność, lekarz powinien zastosować wszelkie środki umożliwiające 
kobiecie posiadanie dzieci. W sytuacji, gdy jedynym sposobem osiągnię
cia tego celu jest zastosowanie «inżynierii prokreacyjnej» i dokonanie 
zapłodnienia pozaustroj owego, lekarz nie powinien mieć żadnych wahań 
i wątpliwości moralnych" - podsumowuje powszechny sposób myślenia 
Szawarski, ale konkluduje już w sposób nietypowy: „To jasne, konsek
wentne i na pierwszy rzut oka niepodważalne rozumowanie opiera się na 
trzech przeświadczeniach, które wcale nie są oczywiste. Oto zakłada się 
po pierwsze, że człowiek ma prawo do posiadania potomstwa, po drugie, 
że bezpłodność jest chorobą, i po trzecie, że powinna być zawsze leczona. 
Wszystkie te założenia mogą zostać sensownie zakwestionowane"4. Trze
ba też dodać do tej konkluzji, że nawet jeśli przyjąć zasadność przynaj
mniej części z tych założeń, to i tak zadaniem etyka nie jest stwierdzenie, 
czy bezpłodność jest chorobą, lecz to, czy proponowana metoda jej 
leczenia (lub zastąpienia naturalnych metod ich technicznymi surogatami) 
jest moralna, czy też nie. 

2 J. Hołówka, Lek na bezpłodność, „Rzeczpospolita", 5 grudnia 2007. 
3 S. Zagórski, Pobłogosławcie in vitro, „Gazeta Wyborcza", 30 listopada 2007. 
4 Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005, s. 220. 



Ale do takich rozważań w widoczny sposób polscy zwolenni
cy in vitro nie są gotowi. Zamiast tego wolą obrzucać błotem swoich 
przeciwników, określać ich mianem „bigotów" czy „fanatyków" nie 
nadążających za zmianami w nauce. "Postulat bezwzględnej ochrony 
życia przy założeniu, że komórka jajowa jest już człowiekiem, splata się 
tu z nieżyciową wizją seksualności, według której nawet masturbacja w 
celu uzyskania nasienia do in vitw narusza godność rodziców i ich 
potomka. Czuje się w tym fanatyzm. Zapatrzony w «zespolenie 
małżonków w prawdziwie ludzkim kontekście aktu małżeńskiego» 
Kościół zamyka oczy na tęsknotę bezpłodnych par za dzieckiem, na 
wyczerpującą kurację hormonalną, na nadzieję, gdy przystępują do in 

vitro" - grzmi Piotr Pacewicz, a dalej wytacza najcięższe armaty: „Ale 
cóż, etyka seksualna Kościoła bywa bezwzględna, jak wtedy, gdy 
zakazuje prezerwatyw w rejonach pandemii w Afryce"5 (swoją drogą 
ciekawe, czy Pacewicz wie, że w Afryce tylko tam udało się nieco 
przystopować pandemię, gdzie odrzucono prezerwatywy i niesiony 
z nimi model życia?). Etycy, tacy jak prof. Jacek Hołówka, nie cofają 
się nawet przed ośmieszeniem własnych poglądów, sugerując, że nie da 
się stwierdzić już nawet nie tego, kiedy zaczyna się człowiek, ale nawet 
tego, kiedy zaczyna się proces prowadzący do człowieczeństwa. „(...) sta
tusu człowieka nie nabywamy w jakimś konkretnym momencie, 
człowiekiem stajemy się stopniowo. Dwie komórki po połączeniu nie są 
jeszcze nawet organizmem [czym jednak są - tego profesor etyki nie 
wyjaśnia - przyp. T.P.T.], bo nie mają żadnych organów"'' - przekonuje 
etyk z Uniwersytetu Warszawskiego. A jego kolega z tej samej uczelni, 
prof. Marcin Król, uzupełnia, że Kościół nie zgadza się na procedurę in 

vitw z obawy przed zamrażaniem plemników i komórek jajowych...7 

Wszystkie te obelgi zawierają w sobie element potępienia 
ślepej wiary, jaka rzekomo charakteryzować ma katolików. Problem 

5 P. Pacewicz, Ręka Boga, fanatyzm biskupów, "Gazeta Wyborcza", 20 grudnia 

2007. 
6 J. Hołówka, Nikt nie może wiedzieć kiedy powstaje człowiek, "Dziennik", 27 

grudnia 2007. 
7 M. Król, Kościół sam sobie szkodzi, walcząc z in vitro, "Dziennik", 30 listopada 

2007. 



w tym, że argumentacja Kościoła w sprawie in vitro jest racjonalna 
i szczegółowo uzasadniona, podczas gdy obrońcy tej techniki (często są 
to lekarze czerpiący niemałe zyski z „konstruowania dzieci" w ów 
sposób) ograniczają się do pozbawionych argumentów emocji i rzuca
nia obelg. Nie trzeba być bowiem szczególnie spostrzegawczym, by 
dostrzec, że cała obrona technik in vitro ogranicza się do następującego 
rozumowania: każdy ma prawo do posiadania dziecka, jeśli więc ist
nieją techniki pozwalające to pragnienie zrealizować, to trzeba (można) 
to zrobić. Problem polega na tym, że żadne z tych założeń nie zostało 
uzasadnione, a posługując się podobnym ciągiem rozumowania, można 
by doprowadzić do etycznej zgody na morderstwo, kradzież czy zdecy
dowaną większość przestępstw, które są technicznie wykonalne 
i prowadzą do spełnienia pragnień jakichś osób. 

Prawo do dziecka czy prawo do miłości? 

Podstawowym założeniem przyjmowanym bezdyskusyjnie przez 
wszystkich zwolenników moralnej dopuszczalności zapłodnienia in 

vitro jest uznanie fundamentalnego prawa do posiadania dzieci przez 
osoby dorosłe. Prawo to stopniowo poszerza swoje obowiązywanie: 
początkowo odnoszono je tylko do par małżeńskich, następnie rozsze
rzono je na wszystkie pary heteroseksualne, z czasem zaś objęło ono 
także kobiety, które chcą mieć dzieci ze swoimi zmarłymi małżonkami 
(casus banku spermy Fairfax Cryobank, który oferuje wdowom po 
żołnierzach, którzy zginęli w Iraku, możliwość procedury stworzenia 
dziecka ze spermy ich partnerów8), a ostatnio zostaje rozciągnięta 
również na osoby samotne oraz pary homoseksualne. Pojawiły się też 
starsze panie, np. 66-letnia Rumunka Adriana Iliescu, która uznała, że 
„misją jej życia jest posiadanie dziecka". Choć jest samotna i dość mało 
prawdopodobne jest, by była w stanie wychować swoje dziecko, 

8 B. Zwierz, Sperma zmarłych żołnierzy w Iraku daje życie wielu ludziom, „Dzien

nik", 13 października 2007. 



wymusiła (a dokładniej kupiła od lekarzy) dziecko, któremu - jak 
zapewnia - przekaże wszystko, co najlepsze9. Tylko nieco młodsza, do 
tego mężatka, była 59-letnia Amerykanka Lauren Cohen, która urodziła 
w 2006 roku bliźnięta, bowiem po związaniu się z nowym mężczyzną 
zapragnęła mieć kolejne dzieci10. Niezależnie jednak od tego, jak sze
roko zakreślić przestrzeń obowiązywania takiego „prawa do posiadania 
dziecka", trzeba zadać fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście 
komukolwiek ono przysługuje? Czy można - ujmując rzecz wprost -
mówić o takim uprawnieniu rodziców (czy nawet jednostek)? 

Odpowiedź wbrew pozorom nie nastręcza specjalnych trud
ności. Według sprawdzonych zasad etyki kantowskiej, ale sięgającej 
swoimi korzeniami w głąb historii, człowiek nigdy nie może być środ
kiem do osiągnięcia jakiegoś celu, ale powinien zawsze ten cel stano
wić. Uznanie, że dorosły ma prawo do posiadania dziecka, oznaczałoby 
zaś traktowanie dziecka jako środka do osiągnięcia celu, jakim jest za
dowolenie, spełnienie pragnień (nawet najlepszych) czy samorealizacja 
innej osoby ludzkiej. Posługując się terminologią wojtylańską, można 
by powiedzieć, że w ten sposób dziecko z podmiotu miłości rodziców 
przekształciłoby się w „przedmiot użycia"", zaspokojenia własnych 
pragnień, zakorzenionych w - naturalnym dla człowieka - egoizmie. 
Takie podejście zaś, ujmujące człowieka - by na chwilę zmienić język 
filozoficzny - w kategorii „to", a nie „ty" - wyklucza rzeczową, 
międzyosobową, a nie jedynie emocjonalną miłość. „Życie istoty 

* J. Booth, New mother, 66 says giving birth was her mission in life, „The Times", 

19 stycznia 2005. 
10 J. Bone, 59-year-old mother has twins to join her toddler, „The Times", 4 lipca 

2006. 

" Używanie to można ujmować na dwóch poziomach. Na pierwszym z nich „uży

wanie" oznacza „posługiwanie się jakimś przedmiotem działania jako środkiem do 

celu, do tego mianowicie, do którego dąży działający podmiot"; na drugim poziomie 

natomiast "używać to znaczy przeżywać przyjemność, tę przyjemność, która 

w różnych odcieniach łączy się z działaniem oraz z przedmiotem działania", w: K. Woj

tyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 27, 35. 



ludzkiej nie ogranicza się do kręgu czasowników przechodnich. Nie 
składa się wyłącznie z czynności, mających za przedmiot coś. 
Postrzegam coś. Wyobrażam sobie coś. Chcę czegoś. Czuję coś. Myślę 
0 czymś. Życie człowieka nie składa się z tego i z tym podobnych. 
Wszystko to i temu podobne stanowią razem królestwo Ono" - pod
kreślał Martin Buber i dodawał, że kiedy mówi się „Ty" - nie ma się nic, 
ale „pozostaje się w relacji"12. 

Na owo uprzedmiotowianie relacji do upragnionego, poten
cjalnego dziecka wskazuje również to, że w realizacji mojego prag
nienia nie liczą się zupełnie jego (gdy ze stanu czystej możliwości prze
jdzie w stan realizacji) interesy czy nawet prawa. Najbardziej podsta
wowym prawem, jakie jest, a przynajmniej może być łamane przy pro
cedurze zapłodnienia in vitro, jest prawo do życia i istnienia stwo
rzonych w jej trakcie zarodków. Ceną za spełnienie mojego, nawet 
najszczerszego pragnienia, jest zatem zgoda na zgładzenie kilku, kilku
nastu bytów, z których każdy mógłby stać się moim dzieckiem. Ale to 
nie jedyny dowód na uprzedmiotowienie tejże relacji. „Dziecko ma 
prawo do tego, by zostać poczęte, by być noszone w łonie matki 

1 wychowywane w małżeństwie. Dzięki pewnemu i uznanemu 
związkowi z rodzicami może ono odkryć swoją tożsamość i wzrastać w 
swej ludzkiej dojrzałości"1 3 - podkreślają autorzy watykańskiej 
instrukcji Donum vitae. A irlandzcy biskupi rozwijają tę myśl, dodając, 
że to właśnie w rodzinie dziecko rozpoznaje swoją tożsamość, także 
biologiczną czy genetyczną, i w niej uczy się relacji. Każda zatem pro
cedura, która rozbija jedność rodziny (także biologiczną), powinna 
zostać odrzucona14. Ich argumentacji nie należy postrzegać z perspekty
wy wyłącznie religijnej. Trudno bowiem nie dostrzec, że wyjęcie poczę-

12 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, 

s. 40. 

" Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się 

życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne 

zagadnienia, w: Posoborowe Dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie 
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cia dziecka z naturalnych dla niego relacji oznacza porzucenie całej sfery 
relacji międzyosobowych i włączenie aktu poczęcia w sferę czysto tech
niczną15. Z aktu ściśle złączonego z fizyczną jednością przekształca się on 
bowiem w czystą technologię, w której liczy się sprawność techniczna, 
a nie autentyczna relacja, która staje się fundamentem wychowania. 

Nie trzeba jednak aż tak wyrafinowanych rozważań dotyczą
cych miłości, by dostrzec, że - szczególnie zapłodnienia heterogeniczne 
- mogą okazać się szkodliwe dla interesów dziecka. Procedura ta 
bowiem rozrywa istniejące biologiczne więzy między rodzicami 
i dzieckiem. W sensie biologicznym dziecko pozostaje wyłącznie gene
tycznym dzieckiem jednego z nich. Drugiego „rodzica" określić można 
co najwyżej „ojcem/matką społecznym" - co niezwykle trafnie wskazu
je myśliciel żydowski, opowiadający się zresztą za zapłodnieniem in 

vitro, również w wersji heteronomicznej, E.N. Dorff. To zaś owocuje 
swoistą asymetrią stosunku poszczególnych rodziców do dziecka i dziec
ka do poszczególnych rodziców16. W przyszłości zaś może nie tylko 
sprawić, że jeden z rodziców (mocniej dotyczy to ojca, który miłości do 
dziecka w zasadzie się uczy, a nie otrzymuje ją wraz z ciążą) będzie miał 
do dziecka inny stosunek, ale również, że dziecko doświadczać będzie 
rozmaitych kłopotów z własną tożsamością. Dowodem na istnienie 
takich problemów są poszukiwania biologicznych ojców (ale także 
matek) przez poczęte metodą in vitro dzieci. Zatajanie takich informacji 
przed dzieckiem już w tej chwili jest uznawane, np. w Australii, za 
naruszenie jednego z fundamentalnych praw ludzkich17. Podobne proble
my psychologiczne mają oczywiście również dzieci adoptowane, tam 
jednak cała akcja rozgrywa się w większej otwartości i uczciwości: 
wszystko pozostaje przejrzyste etycznie i biologicznie, bez udawania. 

W relacjach międzyosobowych, a za takie uznawać trzeba 
wszelkie relacje międzyludzkie, nie mogą i nie istnieją prawa do przed
miotowego traktowania innych ludzi. Dlatego też trudno sobie 

15 T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994, s. 143. 

" E.N. Dorff, Artificial Insemination, Egg Donation and Adoption, w: Responsa of 

the CJLS1991-2000, New York 2001, s. 462. 

" D. Quinn, „Spare" embryos are human. The courts mustprotect them, „The 

Times", 9 lipca 2006. 



wyobrazić, by zaakceptowane mogło być prawo do posiadania dzieci. 
Jako podmioty - potencjalne, a z czasem aktualne - osoby ludzkie nie 
mogą być traktowane jako środki do osiągnięcia celu, jako przedmioty 
zaspokajające zachcianki rodziców, ale powinny zawsze pozostawać 
celem samym w sobie. „Pragnienie dziecka nie konstytuuje żadnego 
prawa do dziecka. Jest ono osobą, która ma godność «podmiotu». Jako 
takie nie może być ono chciane jako «przedmiot" prawa»18 - podkreśla
ją autorzy Karty Pracowników Służby Zdrowia. Jeśli zaś jest tak, to nie 
da się mówić o prawie do posiadania dzieci, a jedynie o prawie do pod
jęcia aktów, które doprowadzić mogą, ale wcale nie muszą, do poczęcia 
dziecka. Każde rozszerzenie tego prawa, stworzenie z niego prawa do 
posiadania dziecka, oznaczałoby uprzedmiotowianie, sprowadzenie do 
roli „przedmiotów użycia" innych bytów ludzkich. Pozostaje też 
niezwykle istotna wątpliwość, czy rzeczywiście język, narracja „praw", 
typowa dla naszej cywilizacji, jest najbardziej odpowiednia do 
mówienia o prokreacji, która pozostaje uczestnictwem w tajemnicy 
przekazywania życia? Czy w takiej sytuacji nie jest bezpieczniejszym 
odwołanie się do języka „zobowiązań", obowiązków, które ciążą na 
osobach dorosłych, niż do ich uprawnień ?" 

Lekarz czy B ó g ? 

Nie mniej istotne dla optujących za dopuszczalnością metody in vitro 

jest założenie, że lekarz powinien lub wręcz musi wykorzystywać 
wszystkie dostępne mu metody, by pomóc (coraz częściej oznacza to nie 
tyle wyleczenie, ile poprawienie samopoczucia) cierpiącemu pacjen
towi. Problem polega na tym, że bardzo często w postulacie tym prze
chodzi się w wygodny sposób od stwierdzenia, że „coś jest możliwe do 
zrobienia", do stwierdzenia, że „należy to zrobić". W rozumowaniu filo
zoficznym czy etycznym takie przejście jest całkowicie nieuprawnione. 

" Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby 
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Fakt, że mogę coś zrobić, nie oznacza, że powinienem to zrobić, 
a nawet, że mam do tego moralne prawo. Mogę zabić, bo jestem w stanie 
technicznie wykonać cały proces przygotowawczy, ale nie oznacza to, że 
mam prawo to zrobić. Mogę kraść, ale nie oznacza to, że mam prawo to 
robić itd, itp. Aspekt możliwości lub niemożliwości dotyczy techniki, 
a nie etyki czy moralności, która powinna rządzić relacjami między
ludzkimi. Uznanie prymatu możliwości nad godziwością oznacza osta
tecznie triumf czysto technicznego stosunku do kwestii moralnych. 

Oceniając godziwość działania lekarza, rozpocząć trzeba od 
pytania o to, jaki jest jego cel oraz jakie są godziwe środki jego reali
zacji? A może konkretniej: jaki ma być cel działania lekarza w procesie 
prokreacyjnym? Nie może on zostać jego kreatorem, tym bowiem -
przynajmniej w doczesnym rozumieniu - są rodzice i przypadek (jako 
chrześcijanin powiedziałbym, że pierwszą przyczyną jest Bóg, a przy
czynami pomocniczymi rodzice). Próba zastąpienia ich oznaczałaby 
wejście nie w swoją sferę. Człowiek bowiem nie może wziąć na siebie 
odpowiedzialności za istnienie drugiego człowieka. Jak wskazuje 
niemiecki filozof Robert Spaemann, poczęcie jest zawsze następstwem 
obcowania, a nie wytwarzania. „Gdyby któreś z moich dzieci było na 
tyle nieszczęśliwe, że zapytałoby mnie: «Dlaczego daliście mi życie?», 
to mógłbym mu odpowiedzieć wraz z Gottfriedem Bennem: «nie sądź
cie, że o was myślałem, gdy byłem z waszą matką. Kiedy kochaliśmy 
się, jej oczy były zawsze tak piękne». I mógłbym dodać: «nie zawdzię
czasz swego życia twojej matce i mnie, lecz tej samej naturze, której 
również ja zawdzięczam swoje życie, i której Stwórca powierzył po
wstawanie nowego życia»"20 - podkreśla Spaemann i dodaje, że nie ist
nieje i istnieć nie może „powód" do poczęcia dziecka. W miłości 
małżonkowie wcale go zresztą nie szukają. Konieczny jest on dopiero 
przy poczęciu in vitro, a jako że nie może być znaleziony, to i sama 
metoda jest nieetyczna, także z punktu widzenia lekarza. 

Podobnie niedopuszczalne są także próby zastąpienia „przypad
ku", „chaosu" czy - ujmując rzecz po chrześcijańsku - Opatrzności. Fakt 

20 R. Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, 

Warszawa 2007, s. 488. 



bowiem, że rodzą się tacy a nie inni ludzie, zależy przecież w naturalnym 
procesie od czystego przypadku, którego nie da się przewidzieć. Nasza 
natura jest zatem przygodna, przypadkowa, a jej zdeterminowanie nie jest 
zależne od woli innych osób. „Zarówno świecka myśl europejskiej 
nowoczesności, jak i wiara religijna mogły dotąd wychodzić z założenia, 
że genetyczne zadatki noworodka, a zatem organiczne warunki wyjś
ciowe jego przyszłej biografii nie podlegają programowaniu ani rozmyśl
nej manipulacji ze strony innych osób (...) Tymczasem dziś granice prze
suwają się - uchylona zostaje niemożność rozporządzania przygodnym 
aktem zapłodnienia i wynikająca stąd nieprzewidywalność kombinacji 
dwóch zestawów chromosomów. Ta niepozorna przygodność okazuje się 
jednak - z chwilą, gdy możemy nad nią panować - niezbędnym warun
kiem możliwości bycia sobą i zasadniczego egalitaryzmu naszych relacji 
interpersonalnych. Gdyby bowiem pewnego dnia pożądane wyposażenie 
genetyczne potomstwa stało się czymś, co można formować, i dorośli 
projektowaliby według własnego widzimisię odpowiedni model dziecka, 
to tym samym mieliby wobec swych genetycznie zmanipulowanych pro
duktów władzę rozporządzania, która ingeruje w somatyczne podłoże 
spontanicznego stosunku do siebie i etycznej wolności innej osoby -
władzę, która jak dotąd się wydawało może być stosowana wyłącznie 
w stosunku do rzeczy, a nie w stosunku do osób. Wówczas potomkowie 
mogliby żądać od twórców swojego genomu rozliczeń i przenosić na nich 
odpowiedzialność za niepożądane ze swojego punktu widzenia skutki 
ograniczonej sytuacji wyjściowej. Ta nowa struktura odpowiedzialności 
wynika z zatarcia granicy między osobami a rzeczami - do czego 
dochodzi już dziś, gdy rodzice upośledzonego dziecka w drodze powództ
wa cywilnego obarczają lekarzy materialnymi konsekwencjami błędnej 
diagnozy prenatalnej i żądają «odszkodowania», jak gdyby upośledzenie, 
które nastąpiło wbrew medycznym rokowaniom, równoznaczne było 
z uszkodzeniem rzeczy"21- podkreśla Jurgen Habermas. 

Pozbawienie procesu tworzenia życia przypadkowości oznacza 
przypisanie sobie ponadludzkich uprawnień. „Z chwilą, gdy jednak 
osoba podejmuje nieodwracalną decyzję co do «naturalnego» 

21 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, 
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wyposażenia innej osoby, powstaje nieznana dotąd relacja między
osobowa (...) Gdy ktoś podejmuje za kogoś nieodwracalną decyzję, 
ingerującą głęboko w organiczne zadatki tego kogoś, jest to ogranicze
nie symetrii odpowiedzialności, zasadniczo istniejącej wśród wolnych 
i równych osób"22 - przestrzega Habermas. A przecież rozmaite działa
nia eugeniczne czy tylko określające treść genetyczną danego dziecka 
pozostają integralną częścią procedur zapłodnienia in vitro. I nie chodzi 
tu tylko o te, które przeprowadzane są wyłącznie ze względu na starsze, 
chore rodzeństwo, ale także o te, w których dokonuje się selekcji słab
szych, nieodpowiednich zarodków ludzkich (Jan Paweł II określał to 
mianem „eugenizmu selektywnego"23). Najczęstszym przypadkiem jest 
wybór zdrowszych (cokolwiek na tym etapie rozwoju to znaczy) zarod
ków do wszczepienia, ale zdarza się również manipulowanie bardziej 
głębokie: w 2005 roku brytyjskie Humań Fertilisation and Embryołogy 
Authority wydało zgodę na stworzenie ludzkiego zarodka, który 
pochodziłby od trzech genetycznych rodziców: dwóch matek i jednego 
ojca (bez zgody na jego doprowadzenie do narodzin)24. Najmocniejszym 
dowodem na eugeniczny charakter technik stosowanych przy okazji in 

vitro pozostaje fakt, że rodzice cierpiący na choroby genetyczne mogą 
wybierać zdrowe dzieci, a nawet decydować się na ich płeć (np. w przy
padku hemofilii, gdy cierpią na nią jedynie chłopcy, małżeństwo ma 
prawo zdecydować się na dziewczynkę). Zdarzają się też przypadki 
odwrotne, gdy zafascynowani własną ułomnością rodzice domagają się 
od lekarzy dziecka cierpiącego na tę samą, co oni chorobę. Dwie głuche 
lesbijki - Candace A. McCullough i Sharon M. Duchesneau - zażyczyły 
obie głuchego dziecka i otrzymały je od lekarzy25. Stopniowo akceptu

je się zresztą (choć trzeba przyznać, że nie jest to wciąż oczywiste) 
wybór płci dziecka pochodzącego z zapłodnienia in vitro. Autorzy 

22 Tamże, s. 21. 
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raportu przygotowanego przez Komitet Etyczny Amerykańskiego 
Towarzystwa Medycyny Reprodukcyjnej uznają, że np. do wyboru płci 
dziecka - nie z przyczyn medycznych, ale społecznych - powinny mieć 
prawo te małżeństwa, które pragną w ten sposób zachować równowagę 
płciową w rodzinie lub dla których posiadanie dziecka danej płci jest 
sprawą kluczową. Jedyne ograniczenia, jakie wydają się konieczne 
autorom raportu, to: 1) uczciwe ostrzeżenie rodziców, że testy mogą być 
zawodne, i że mogą w efekcie mieć dziecko innej płci; 2) obietnica 
złożona przez rodziców, że pokochają oni także dziecko niezamówionej 
płci (trudno nie dostrzec tu ochrony przed procesami); 3) uświadomie
nie, że oczekiwania związane z płcią mogą nie zostać spełnione; 4) 
obietnica uczestnictwa w badaniach prowadzonych przez firmę dokonu
jącą zabiegu wyboru płci26. 

Pozostałe organizacje i instytucje zakazały (albo przynajmniej 
ograniczyły) tego typu zabiegi. Jednak seksselekcja pozostaje faktem. 
Choć w świecie po Auschwitz trudno się zgodzić na jakąkolwiek formę 
eugeniki, a tym bardziej na udział w niej lekarzy. Ci ostatni bowiem 
mają pozostawać na służbie życia, nie mają zaś prawa ani nim dys
ponować, ani o nim decydować27. Granicą działań medycznych pozosta
ją osobowe uprawnienia innych uczestników działania, których nie 
mogą się oni zrzec. 1 niczego nie zmienia fakt, że w odróżnieniu od 
przeszłości obecnie eugenika nie jest sterowana odgórnie przez państ
wo, a oddolnie przez rodziny czy lekarzy. Jej istota pozostaje bowiem 
taka sama. 

Lekarze i uczeni nie mogą również nie zadawać sobie pytań 
o skutki społeczne zaakceptowania "eugeniki selektywnej". Niezwykle 
ostro i prowokacyjnie stawia je, zresztą przy okazji rozważań na inne 
niż zapłodnienie in vitro tematy, Francis Fukuyama. „Wyobraźmy sobie, 
że za dwadzieścia lat dobrze zrozumiemy genetyczne podłoże homosek
sualizmu i znajdziemy sposób, który pozwoli rodzicom znacznie 
zmniejszyć prawdopodobieństwo wydania na świat homoseksualnego 
potomka. (...) Wyobraźmy sobie, że taka procedura jest tania, skutecz-

36 Preconception gender selection for nonmedical reasons, Ethics Committee 
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27 Donum vitae, s. 337. 



na, nie pociąga za sobą niepożądanych działań ubocznych i można ją 
dyskretnie zaaplikować w gabinecie ginekologicznym. (...) Jak wiele 
kobiet zdecyduje się na wzięcie pigułki? Podejrzewam, że uczyniłoby 
tak bardzo wiele kobiet, które dzisiaj oburzone są tym, co postrzegają 
jako dyskryminację gejów. Mogą one uważać homoseksualizm za coś 
podobnego do łysiny czy niskiego wzrostu - nie jest to stan moralnie 
naganny, lecz nie jest też optymalny, w związku z czym w zasadzie 
wolałoby się go dziecku oszczędzić (...) Jak mogłoby to wpłynąć na 
pozycję społeczną gejów, szczególnie należących do pokolenia, 
w którym eliminowano by homoseksualizm? Czy ta forma prywatnej 
eugeniki nie uczyniłaby ich bardziej widocznymi i narażonymi na 
dyskryminację niż przedtem? Co ważniejsze: czy jest oczywiste, że rasa 
ludzka zyskałaby na eliminacji homoseksualizmu? A jeżeli nie jest to 
oczywiste, czy powinniśmy obojętnie odnosić się do wyborów 
eugenicznych, dopóki dokonują ich rodzice?"28 - pyta Fukuyama. 

Można zresztą zamiast homoseksualizmu podstawić płeć, 
łysinę, otyłość, kolor oczu, ale także rozmaite choroby, wcale 
niekoniecznie śmiertelne. Czy ludzkość rzeczywiście coś na tym zyska? 
Czy próba zracjonalizowania w ludzkich kategoriach tego, co nieogar-
nialne rozumem, rzeczywiście udoskonali człowieka? Czy przypadkiem 
zamiast rzeczywistości posthumanistycznej nie doprowadzi do rzeczy
wistości antyhumanistycznej? 

Uprzedmiotowienie człowieczeństwa 

Tworzenie tego typu nowych postludzkich (a może trzeba powiedzieć 
zwyczajnie nieludzkich) relacji i bytów, przed którymi niemal jednym 
głosem przestrzegają Fukuyama i Habermas, oznacza w istocie zniszcze
nie, a przynajmniej zdekonstruowanie dotychczasowej formy 
człowieczeństwa. I nie chodzi tu o zmiany społeczne czy kulturowe, ale 
o zjawisko o wiele głębsze, bo dotykające struktury biologicznej, na 
którą dotąd człowiek nie miał wpływu. Pozostawienie takiej władzy w rę
kach lekarzy czy przemysłu prokreacyjnego (co postuluje np. Robert 

2! F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, 
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Nozick uznający, że tego rodzaju regulacje „usług" powinny być pozostaw
ione „wolnemu rynkowi") oznacza koniec człowieczeństwa w jego dotych
czasowej formie. Już teraz Peter Singer snuje wizje stworzenia nowych 
doskonalszych społeczności, w których nie będzie cierpienia, chorób czy 
niedoskonałości. Ale jednocześnie przestrzega, że ten nowy wspaniały świat 
może nie być dostępny dla wszystkich. „Trudno jednak zgodzić się z taką 
wizją przyszłości, w której bogaci mogą sobie kupić piękne, mądre i zdrowie 
dzieci, a ubodzy - skazani na odwieczną loterię genową - zostają coraz 
bardziej z tyłu. Gdyby doszło do tego, że różnice w zamożności przekształ
cają się w nierówność genetyczną, zegar historii cofnąłby się o stulecia, do 
epoki sprzed walki z przywilejami arystokracji"29 - przestrzega Singer. Oczy
wiście, według niego nie oznacza to konieczności rezygnacji z tego typu 
badań i „skazania" wszystkich na „loterię genową", a jedynie kierowany do 
państwa nakaz, by refundowało doskonalenie człowieczeństwa, czy 
budowanie społeczności postludzkiej, wszystkim. Tylko w ten sposób, jego 
zdaniem, można uniknąć sytuacji trwałego podziału biologicznego na lepszą 
i gorszą część ludzkości. 

Tego typu dyskusje (choć na razie prowadzone nieco na wyrost, 
bowiem metody doskonalenia natury ludzkiej sąjeszcze w powijakach30) 
- poświęcone fundamentalnej niesprawiedliwości pewnego typu zmian 
natury ludzkiej - już się jednak toczą, także w odniesieniu do procedur 
zapłodnienia in vitro, które choć w daleko mniejszym stopniu, niż opisy
wane powyżej, mogą i realnie wpływają na zmianę natury ludzkiej 
(a przynajmniej jej fizyczności). Zwraca na to uwagę Joshua Kleifeld, 
sygnalizując konieczność wprowadzenia do prawa kategorii „szkody 
prokreacyjnej". Kategoria ta odnosić powinna się zarówno do strat jed
nostkowych, jakie ponoszą rodzice na skutek błędów lekarzy, jak i do 
strat społecznych, które mogą powstać w wyniku konstruowania nowych 
istot ludzkich31. Problem z takim prawem polega tylko na tym, że w isto-

29 P. Singer, Wyścig po pawi ogon, tłum. M. Madaliński, „Gazeta Wyborcza", 17-18 

lutego 2001. 
50 Por. B. Chyrowicz, Spór o poprawianie ludzkiej natury, w: Etyka i technika w 

poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz, Lublin 2004, s. 47-61. 
51 J. Kleinfeld, Tort Law and In Vitro Fertilization: The Reed for Legał Recognition 

of „Procreative Injury", „The Yale Law Journal", 115: 237 (2005), s. 242-243. 



cie prowadzi ono do uprzedmiotowienia zarodków i płodów. Stają się 
one wartościami wymiennymi, o nie godnościowej, ale czysto przed
miotowej wartości. Widać to zresztą po konkretnych działaniach 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie całkiem niedawno powstał pierwszy 
bank już nie tylko spermy czy jajeczek, ale zarodków. W Abraham Center 
of Life w San Antonio para może zakupić gotowy już zarodek pochodzą
cy z materiału genetycznego anonimowych dawców32. Za odpowiednią 
opłatą otrzymujemy zatem produkt. I choć tego typu działania budzą 
sprzeciw nawet najbardziej liberalnych bioetyków, to nie sposób nie 
dostrzec, że podobne uprzedmiotowienie (teoretyczne bądź praktyczne) 
leży u podstaw wszystkich zapisów prawnych pozwalających na rozmaite 
technologie reprodukcyjne, których ofiarami są ludzkie zarodki. Traktuje 
się je bowiem jako wartości zamienne, pozbawione własnego znaczenia, 
jako przedmiot służący do osiągnięcia określonych celów. 

Nie ma innego wyjaśnienia obojętności, z jaką spotyka się los 
milionów ludzkich zarodków. Dotyczy to szczególnie prawodawstwa, 
które uznaje godność ludzką - niezależnie od przyznanego mu lub 
niepełnego zakresu obrony - płodów i zarodków. Z rozproszonych infor
macji wynika, że w samych Stanach Zjednoczonych może ich być 
ponad 400 tysięcy. Z zapłodnionych, a nie wykorzystanych od razu zarod
ków tylko nieliczne (około 9 procent) zostaną wszczepione do orga
nizmów swoich biologicznych (lub socjalnych) rodziców. Podobna 
część (około 8 procent) zostanie wykorzystana do badań genetycznych, 
w trakcie których zostaną unicestwione i przetworzone: albo na linie 
komórek macierzystych, albo w innych medycznych celach. Zdecy
dowana większość z nich (ponad 80 procent) pozostanie natomiast 
w lodówkach, a po 10 latach zostanie zniszczona jako niepotrzebny 
i bezużyteczny materiał genetyczny. W ten sposób unicestwionych 
zostało - tylko w brytyjskich klinikach - niemal milion nienarodzonych 
dzieci33. Są oczywiście pomysły, by przeprowadzać adopcję embrio
nów, ale jest ona - mimo szlachetnych intencji - problematyczna 

32 A. Paulson, „Embryo bank": New hope or too far, „Christian Science Monitor", 

18 stycznia 2007. 
33 J. Connolly, UKIVF Clinics Intentionaly Killed over One Milion Humań Embry-

onic Children. Life Site News www.lifesite.net/ldn/2008/jan/08010201.html. 
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moralnie". „Los embrionów zbędnych stanowi kolejne moralne 
oskarżenie zapłodnienia pozaustrojowego o naruszenie wymogów moral
nie usprawiedliwio-nego działania"35 - wskazuje Tadeusz Ślipko. Jeszcze 
groźniejszy jest fakt, że często tego typu zarodki wykorzystuje się 
później do badań medycznych, traktując je jak zwyczajny materiał 
genetyczny, a nie jak człowieka na najwcześniejszym etapie rozwoju. 

Istnienie tak wielu zarodków w lodówkach rodzi także problemy 
prawne i etyczne. Bo jak rozstrzygnąć czyje są (i czy w ogóle można je trak
tować jako własność) ponadliczbowe embriony w przypadku rozwodu ich 
rodziców? A co z sytuacją, gdy jeden z partnerów po rozstaniu z drugim 
zachorował na chorobę uniemożliwiającą mu poczęcie i chce do tego 
wykorzystać ich wspólne komórki?36 Dzielić po połowie, zniszczyć, czy 
może przekazać innym? Czy po śmierci jednego z małżonków drugi 
z nich powinien mieć prawo do wszczepienia pogrobowca? Kto i w jakim 
stopniu może dysponować zarodkami? Wreszcie, jaki jest ich status - nie 
tyle nawet ontyczny czy moralny - ile prawny? Każda odpowiedź na te 
pytania rodzi kolejne, które prowadzą do błyskawicznej przemiany trady
cyjnego rozumienia miłości, odpowiedzialności czy nawet rodzicielstwa. 

Uprzedmiotowienie ludzkich zarodków związane jest - przynaj
mniej na poziomie prawnym i etycznym - z dominacją w dyskursie pub
licznym kategorii praw (ze szczególnym uwzględnieniem prawa do 
szczęścia, bez względu na interesy innych). Jeśli to moje prawo do szczę
ścia jest fundamentem działania i myślenia, to pozostaje sprawą jasną, że 
w oparciu o nie wszystko, co jest możliwe dla jego osiągnięcia, powinno 
być dostępne. Jeśli do tego dodać prawo do badań naukowych, to legalne 
i moralne musi stać się już niemal wszystko, bez względu na to, jak 
głęboko nieludzkie by to nie było. „Na przykład, przez zastosowanie 
naszego «prawa do reprodukcji» oraz «prawa do badań naukowych», 
można sprawić, by macierzyństwo zastępcze, klonowanie, sprzedawanie 

34 Więcej na ten temat T.P. Terlikowski, Oblicza cywilizacji. Moralny totalitaryzm, 
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spermy i komórek jajowych, farmy embrionów czy zwierzęco-ludzkich 
chimer - było całkowicie legalne i pozbawione moralnych obiekcji. 
Posługiwanie się prawem do długiego życia i ciała pozbawionego wieku 
może być znakomicie pogodzone z tworzeniem ludzkiego życia wyłącznie 
dla potrzeb eksperymentów, tworzeniem rynku organów koniecznych do 
transplantacji czy zamrażania ciał, by później można je było ożywiać"37 -
przestrzega wybitny amerykański bioetyk Leon R. Kass. 

Jednak przyczyny takiego a nie innego traktowania ludzkiej 
cielesności leżą głębiej niż tylko w dominacji dyskursu praw w debacie pub
licznej. Trzeba ich szukać w antropologii kartezjańskiej, która rozdziela duszę 
(intelekt) i ciało, a to ostatnie podporządkowuje technice, czyniąc je mecha
nizmem, który należy zdominować i ujarzmić38. Przy takim myśleniu 
człowiek przestaje być - jak było to w metafizyce arystotelesowskiej - animal 

rationale, znika z niego materialność określająca jego tożsamość, a pozosta
je tylko intelektem, który ma dominować wszystko, w tym również mater
ialną cielesność. Widać to doskonale w nieustannym powracaniu w debacie 
nad in vitro do pytania o moment animacji (wcielenia duszy w cielesność). 
Problem polega tylko na tym, że to nie ma znaczenia. Człowiek bowiem 
został stworzony jako „dusza żyjąca" a „ciało to dusza"39 - jak sygnalizuje 
Claude Tresmontant. Próby rozdzielania duchowości czy intelektual-
ności od materialności w człowieczeństwie, tak by bronić tylko jednego 
z nich, prowadzą nie tylko do antropologicznego błędu, ale uniemożliwiają 
także skuteczną, etyczną i prawną ochronę życia ludzkiego. Jeśli bowiem 
człowieczeństwo nie jest zawarte w cielesności, to nie istnieją kategorie, które 
pozwalałyby je na tyle jasno i wyraźnie zdefiniować, by mocje chronić. 

Po pierwsze: nie szkodzić 

Fundamentem każdej poważnej etyki lekarskiej jest zasada, by nie 
szkodzić pacjentowi. I ona także łamana jest w przypadku zapłodnienia 

37 L. R. Kass, The Wright to Life and Humań Dignity, „The N e w Atlantis", Spring 
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pozaustrojowego metodą in vitro. Nikt bowiem od samego początku 
eksperymentów w tej dziedzinie nie miał i nadal nie ma pojęcia, jakie są 
skutki tej techniki dla powołanych przez nią do życia dzieci. Manipula
cje genetyczne na najwcześniejszym etapie rozwoju mogą przecież 
powodować nieznaczne zmiany w genetycznym dziedzictwie dziecka, 
które po pierwsze odbiją się na jego zdrowiu, a po drugie mogą wpłynąć 
na los i genetyczne dziedzictwo ich własnych dzieci. Tego jednak nikt 
nie sprawdzał. Entuzjazm dla nowości, dogmatyczna wiara w to, że 
wszystko, co technicznie możliwe, powinno być natychmiast 
wprowadzane w życie - przesłoniły medykom niebezpieczeństwa (oczy
wiste dla każdego, kto nie jest ślepym entuzjastą nauki), jakie rodzić 
mogą tego typu techniki reprodukcyjne. A żeby ślepoty tej nie dało się 
przerwać, by nie pojawiły się rysy na medycznej bezproblemowości 
zapłodnienia in vitro, to badania na ten temat są do tej pory utrudniane 
i ograniczane. Rodzice i lekarze często nie godzą się na uczestnictwo 
ich potomstwa w badaniach, a nawet ukrywają (także w oficjalnych 
dokumentach) dane o tym, w jaki sposób ich dziecko powstało. 

Mimo to pojawiły się już pierwsze poważne wyniki badań. I wcale 
nie napawają one optymizmem właściwym obrońcom zapłodnienia in vitro. 

Choć szczątkowe, pokazują bowiem jednoznacznie, że technika ta ma 
liczne, nieprzewidywalne efekty uboczne. Najczęstszym z nich, może 
jeszcze nie groźnym, ale zasługującym na uwagę, jest fakt, że dzieci pow
stałe w wyniku procedury zapłodnienia pozaustroj owego rodzą się 
zazwyczaj z o wiele mniejszą (niską lub nawet bardzo niską) masą 
urodzeniową w porównaniu z dziećmi poczętymi normalną metodą. Wystar
czającym wyjaśnieniem tego zjawiska nie jest stwierdzenie - jak wynika 
z badań opublikowanych na łamach „New England Journal of Medicine" -
że ciąże in vitro są częściej niż w pozostałej populacji ciążami mnogimi. 
Ryzyka urodzenia dziecka z niską lub bardzo niską wagą urodzeniową nie da 
się wyjaśnić także przez różnice w wieku matek, materialnych warunków 
rodziców itd. Zdaniem naukowców, wynikająone raczej (choć zastrzegają oni, 
że sprawa wymaga dalszych badań) z samej metody zapłodnienia in vitro *. 

4,1 L.A. Schieve, S.F. Meikle, C. Ferre, H.B. Peterson, G. Jeng, L.S. Wiclox, Low 
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U dzieci poczętych metodą in vitro ponad trzykrotnie częściej 
występują zespół Beckwith-Wiedemanna oraz zespół Angelmana. 
W standardowej grupie badawczej schorzenie to występuje raz na 15 
tysięcy urodzin, wśród dzieci poczętych metodą in vitro raz na 5 tysię
cy urodzin. Obie te choroby wykrywane sanie w okresie płodowym, ale 
dopiero później. Zespół Beckwith-Wiedemanna charakteryzuje się 
gigantyzmem, przepukliną pępkową, przerostem języka, nowotworami 
wielu organów, hipoglikemią i zaburzeniami neurologicznymi na skutek 
mutacji chromosomów. Zespół Angelmana związany jest z objawami 
neurologicznymi: upośledzeniem umysłowym, ataksją, padaczką, 
charakterystycznymi ruchami przypominającymi marionetkę i napada
mi śmiechu bez powodu41. Dwukrotnie częstsze niż u dzieci poczętych 
w sposób normalny są również u osób poczętych w wyniku zapłod
nienia in vitro poważne defekty urologiczne, kardiologiczne, a nawet 
mięśniowo-szkieletowe. Lekarze wskazują wprawdzie, że część 
odpowiedzialności za tak podwyższone ryzyko schorzeń ponosić może 
wiek matek decydujących się na taką formę prokreacji, ale nie wy
kluczają przy tym, że nie mniej istotny może być wpływ samej techniki 
zapłodnienia in vitro42. I wreszcie, by pozostać tylko przy kilku zasad
niczych przykładach - dzieci poczęte w wyniku procedury in vitro cier
pią częściej na rzadkie dziecięce nowotwory oczu43. 

Wszystkie te badania, choć legitymizowane autorytetem 
uczonych, zawsze opatrywane są zastrzeżeniem, że ich potwierdzenie 
wymaga dalszych pogłębionych studiów. Tyle tylko, że w przypadku 
jakiegokolwiek leku, który miałby tak istotny wpływ na zdrowie pacjen
tów i stwarzał tak wielkie niebezpieczeństwo - już dawno postarano by 
się wycofać go z obiegu. Tymczasem techniki reprodukcyjne, jak miały 
się świetnie, tak mają się dalej. Czyżby powodem były miliardowe 
zyski, których nikt nie chce stracić? A może możliwość niczym 

41 E. Leahy, 1VF babies at risk ofbrain defects, „The Times", 5 marca 2006. 
42 M. Hensen, J.J. Kurinczuk, C. Bower, S. Webb, The Risk of Major Birth Defects 

after Intracytoplasmic Sperm Injection and In Vitro Fertilization, „The New Eng-

land Journal of Medicine" vol. 346, nr 10/2002, s. 725-730. 
43 N. McDowell, IVF links to increased cancer risk, „New Scientists", 24 stycznia 

2003. 



nieograniczonych badań, które można przy ich okazji prowadzić? 
Pytanie to pozostawiam otwarte. 

Czy in vitro s łuży rodzinie? 

Analizując argumentację emocjonalnych obrońców metody zapłod
nienia in vitro, trudno nie wspomnieć również o powracającej argumen
tacji na rzecz umacniania dzięki niej małżeństwa. Zapłodnienie poza-
ustrojowe ma bowiem, zdaniem swoich obrońców, sprawiać, że nie roz
padają się małżeństwa, które w innej sytuacji z powodu bezpłodności 
jednego z małżonków mogłyby się rozpaść, albo przynajmniej nie zre
alizować się w pełni, jaką sobie dla siebie wyobrazili. Ale znowu - jak 
w poprzednich przypadkach, tak i tutaj - mamy do czynienia z całko
witym niezrozumieniem tego, czym w istocie jest miłość małżeńska 
i jak powinna się ona realizować. Jej fundamentem jest jedność i wza
jemność44 (można ją określić również zwrotnością), które to zapłodnie
nie in vitro zrywa, pozbawiając akty seksualne ich znaczenia, ale także 
ogołacając to, co powinno być zwieńczeniem jedności małżeńskiej, 
czyli prokreację z jej całego metafizycznego, etycznego, ale i biolo
gicznego wymiaru. „Rodzenie sprawia, że «mężczyzna i kobieta (jego 
żona)» poznają się wzajemnie w tym «trzecim», który jest z nich oboj
ga. W konsekwencji owo poznanie staje się odkryciem, poniekąd 
objawieniem w świecie widzialnym nowego człowieka, w którym tamci 
oboje, mężczyzna i kobieta rozpoznają na nowo siebie; swoje 
człowieczeństwo, swój żywy dar"45 - podkreśla Jan Paweł II w Męż

czyzną i niewiastą stworzył ich. Procedura in vitro, odrywając 
prokreację już nie tylko od jej osobowego kontekstu i przenosząc 
w dziedzinę techniki, ale również od genetycznego i biologicznego 
konkretu pochodzenia dziecka od rodziców (w przypadku zapłodnienia 
heteronomicznego), uniemożliwia tego typu rozpoznanie się w dziecku, 
które byłoby czymś więcej niż emocją. 

" K. Wojtyła, dz. cyt., s. 78. 
45 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramen-

talność małżeństwa, Watykan 1986, s. 86. 



Jedność małżeńska, opierając się na antropologii wyrastającej 
z matrycy zawartej w Księdze Rodzaju, oznacza fizyczne, emocjo
nalne, psychiczne i duchowe zjednoczenie małżonków, którego celem 
jest płodność, wzajemne wsparcie oraz doskonalenie. Eliminacja które
gokolwiek z elementów jedności (tak cielesnego, jak i każdego innego) 
oznacza zatem zerwanie, a przynajmniej naruszenie jedności, która 
dokonuje się w procesie życia. Sztuczne zapłodnienie metodą in vitro 

jest takim właśnie naruszeniem jedności. Akt bowiem będący wyrazem 
jedności zostaje rozbity na części, jego integralność zostaje zniszczona, 
a w to, co najbardziej intymne, wkracza technika. Miłość związana 
z płodnością zostaje zastąpiona techniką, a akt seksualny, który dla Koś
cioła jest aktem świętym i mistycznym, zastąpiony zostaje techniczny
mi operacjami. Ale to nie wszystko. Jedność małżeńska (a szerzej 
rodzinna) zostaje zniszczona (nie w każdym przypadku tej techniki) 
również dlatego, że przerwana zostaje ciągłość między rodzicielstwem 
biologicznym a wychowawczym. Czy bowiem rzeczywiście dzieci 
przychodzące na świat w wyniku zapłodnienia jajeczka matki nasie
niem „dawcy spermy" są w pełni dziećmi swojego prawnego ojca? Czy 
mają one i czy mieć powinny prawo do poznania swojego biolo
gicznego taty, czy też nie? Czy mamy prawo rozrywać biologię, prawo 
i wychowanie? Wszystkie te pytania można zadać również w drugą 
stronę, odnosząc je do matki - dawczyni jajeczek, oraz matki, która 
urodziła dziecko. Niezależnie od odpowiedzi trudno nie dostrzec, że 
ten biologiczny miks uderza również w jedność małżeńską, narusza jej 
biologiczną integralność. 

Podobnie jak poprzednio, nie sposób też nie zadać pytania 
o wymiar społeczny zapłodnienia in vitro. Czy rzeczywiście jest ono 
tylko sprawą małżonków? Czy ich problemy i wybory nie mają 
znaczenia dla innych? Oddzielenie prokreacji od miłości i małżeństwa -
nawet jeśli tylko w pewnych wypadkach - niesie ze sobą społeczną 
redefinicję ojcostwa, macierzyństwa, ale także wierności i niewierności 
małżeńskiej. Paradoksalnie zresztą to właśnie na te problemy najwięk
szą uwagę zwracają myśliciele żydowscy, którzy rozpatrują tę technikę 
właśnie z perspektywy społecznej trwałości i jedności małżeństwa. 
Leon Kass, amerykański biolog, lekarz i filozof, idzie w analizie 
szkodliwości społecznej zezwolenia na tego typu techniki jeszcze dalej, 



wskazując, że jej akceptacja może doprowadzić wręcz do transformacji, a być 
może nawet zaniku normalnej rodziny. „Zniesienie rodziny i więzów 
pokrewieństwa (czy choćby ich mocna redefinicja - dopisek T.P.T.) oznacza 
faktycznie rozerwanie głównego kulturowego pasa transmisyjnego po
między przeszłością a przyszłością"46 - relacjonuje poglądy Kassa Szawarski. 

M o r a l n a równia pochyła 

Doświadczenie z ostatnich lat uczy również, że przyznanie ludziom 
prawa do przedmiotowego traktowania potomstwa i siebie wzajemnie 
rozpoczyna proces nieopanowanych zmian. Warto tu przypomnieć, że 
obecnie prawa do dzieci poczętych w ten sposób domagają się osoby 
homoseksualne, pary głuchych lesbijek chcą mieć dziecko również 
głuche, powstają już nie tylko banki spermy, ale nawet banki embrio
nów (a z tego wynika, że już ludzie na najwcześniejszym etapie rozwo
ju podlegają handlowi) itd. Każdy zaś z nowych pomysłów nie tylko 
niemal natychmiast zostaje spełniony, ale także znajduje taką lub inną 
formę etycznego usprawiedliwienia. A powodem są zawsze te same his-
teryczno-emocjonalne argumenty: mam prawo do dziecka, mam prawo, 
by było ono takie jak ja, a lekarz czy naukowiec ma mi to umożliwić. 
W świecie, w którym moje chęci są najważniejsze, argumenty przeciw 
takim zachowaniom niemal zawsze trafiają w próżnię. 

Tyle tylko, że o ile histerię u rodziców można usprawiedliwić, 
o tyle lekarze powinni posługiwać się racjonalnym oraz moralnym osą
dem rzeczywistości i mieć świadomość choćby tego, że pewne decyzje 
naukowe o charakterze moralnym mają znaczenie społeczne, a nawet 
antropologiczne. „Punkt wyjścia równi - decyzja o podjęciu działania -
nabiera wobec powyższego, szczególnej wagi - podkreśla siostra Bar
bara Chyrowicz. - Im większy jest bowiem «ciężar gatunkowy» danej 
decyzji, tym poważniejsze są jej konsekwencje. Z chwilą gdy ów 
«ciężar gatunkowy» miałby polegać na zmianie całego gatunku, decy
zja o podjęciu działania jest nie tylko ryzykowna, ale i pozbawiona 
odpowiedzialności (...) Odpowiadać za działanie możemy bowiem tak 

« Z. Szawarski, dz. cyt., s. 229. 



dalece, jak dalece jesteśmy w stanie przewidzieć jej skutki. Możemy 
i powinniśmy odpowiadać za skutki rozumnych i wolnych decyzji, nie 
możemy odpowiadać za porządek natury, którego nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Nie znaczy to, że eksperymentator, któremu eksperyment 
«wymknął się spod kontroli» może usprawiedliwiać się, wskazując na 
niezależną od jego woli dynamikę naturalnych procesów. Odpowiada za 
nieprzewidziane skutki swoich poczynań stosownie do swoich stwór
czych aspiracji i na miarę braku roztropności i wyobraźni"47. 

Argumentacja ta stosuje się nie tylko do machinacji przy 
ludzkim genomie, ale w nie mniejszym stopniu do zapłodnienia in vitro. 

I to nie tylko dlatego, że wiąże się ono z procedurami eugenicznymi, 
pozwala na redefiniowanie pewnych zapisów genetycznych, a co za tym 
idzie przekształcania tożsamości gatunkowej człowieka, ale również 
dlatego, że nieznane jest ryzyko związane z samą metodą zapłodnienia 
in vitro. Ryzyko dla dzieci, rodziców, ale także dla całej ludzkości. Nie 
mogąc zmierzyć ryzyka i znając koszty (miliony zamrożonych lub już 
zniszczonych bytów ludzkich) tej procedury, trudno wahać się z jej 
oceną moralną. Zniszczenie jednego życia to zniszczenie całego świata. 
A usprawiedliwić go nie może cel, bo ten nigdy nie uświęca środków. 

47 B. Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko. 

Argument „ równi pochyłej " 

w dyskusji wokół osiągnięć 

współczesnej genetyki, Lublin 2000, 

s. 336. 
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(1982) absolwent Wydziału Teologii na Uni
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pod Warszawą. 

(1954) magister biologii (fizjologia roślin), 
doktor nauk medycznych (eksperymental

na kardiologia, na poziomie hodowli komórkowych). Pracuje w Instytu
cie Reumatologicznym, gdzie zajmuje się molekularnymi podstawami 
odczynu zapalnego. Wychowany na Lemie i jego „Ogólnej Teorii 
Wszystkiego", stara się w zakresie biologii połączyć Przeszłość z Te
raźniejszością i Przyszłością oraz Wschód z Zachodem. Mieszka 
w Warszawie. 

(1964) w peerelu działacz Grup Politycznych 
Wola - Robotnik, w stanie wojennym drukarz 

i wydawca periodyków podziemnych: biuletynu MRKS-u „CDN" oraz 
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organu PPS „Robotnik". Publikował w podziemiu pod pseudonimem 
„Tolo Maj". Były członek Rady Głównej PPS, były członek Rady 
Głównej UPR. Obecnie przedsiębiorca, od 2003 roku współwłaściciel 
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blikował m.in. w „Rzeczpospolitej", pochodzi z Rybnika. Mieszka na 
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pro life. Mieszka w Nowym Jorku. 



dziennikarka prasowa i telewizyjna, pu
blikowała m.in. w „Niedzieli", „Być sobą", 

„Idziemy", obecnie pracuje w redakcji programów katolickich TVP. 
Mieszka w Józefowie. 

(1969) fizyk, uczeń prof. Diomina, absolwent 
Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, 
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[ 1947) absolwent etnografii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1972), w latach 1980-1991 
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i wykładowca. Mieszka w Warszawie. 
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(1964) doktor teologii, duszpasterz 
akademicki w Warszawie, autor kilku 
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pospolitej" i „Znaku". Aktualnie na stypendium naukowym w Wenecji. 
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i anglistyki, uczestniczka marszów życia 
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