




Zbigniew Moskal IDENTYFIKACJA 6 

Robert Pucek KRÓTKA HISTORIA ROZLUŹNIENIA OBYCZAJÓW 1 2 

Rozmowa z o. Tomaszem Alexiewiczem OP MARYJA 
NIE WYCHOWAŁA PIOTRUSIA PANA 5 2 

Kasza i śrubokręt 6 8 

Jakub Kulawczuk KONTRCOOLTURA 7 2 

Rafał Serafinowicz NIEDOJRZAŁA POLSKOŚĆ 8 0 

Stefan Sękowski RAF-PARADE, CZYLI ZWYCIĘSKI POCHÓD 

TERRORYSTÓW PRZEZ NIEMIECKĄ POPKULTURĘ 9 0 

Eryk Mistewicz WITAJCIE W POSTPOLITYCE 1 0 0 

Rozmowa z prof. Andrzejem Zybertowiczem O AGENTURZE, 
POLSKOŚCI I ROSNĄCEJ POTRZEBIE WIARY 1 0 8 

Rozmowa z Jarosławem Gowinem ZACISKAĆ ZĘBY 
CZY WALIĆ PIĘŚCIĄ W STÓŁ? 1 3 0 

Rafał Jaworski GNOZA PANA COGITO 1 4 6 

Grzegorz Sieczkowski TRZY POGRZEBY I JEDEN PALEC 1 6 2 

Tomasz P. Terlikowski SYLLABUS BŁĘDÓW HRYNIEWICZA 1 7 0 



Paweł Zawadzki CZY POLSKI KATOLICYZM 
JEST RELIGIĄ KSIĘGI? 1 9 8 

Sławomir Zatwardnicki „ M A Ł E NIC" - WIELKIE OCZY 2 0 4 

Zbyszek Czerwiński IRYTUJĄCY WOKULSKI 2 1 4 

Bartłomiej Kachniarz PRZYGODY POLSKIEGO DUCHA 2 3 4 

Bartłomiej Radziejewski SARMATYZM, NOWOCZESNOŚĆ 
I POLSKI LIBERALIZM 2 5 6 

Tomasz P. Terlikowski ANTYKONCEPCJA: 
PAPIESKA ODWAGA SPRZECIWU 2 6 6 

Mirosław Salwowski ZALEGALIZOWĆ SCHIZMĘ? 2 9 2 

Ks. Robert Skrzypczak GORZKIE ŁZY RACHELI 3 0 0 

Michał Wojciechowski EUROPA PO KRYZYSIE? 3 1 8 

Jarosław Jakubowski POŻEGNANIE Z EUROPĄ 3 3 0 

Noty o autorach 3 4 4 







Obrazy 
bezlitośnie 
przesuwały 
się przed 
oczami. 
Chciała 
przetrwać 
tę nawałnicę. 
Przymknęła 
oczy. 
Teraz odczuła 
niemal 
fizyczny ból. 
Poderwana 
z klęczek 
za włosy, 
usłyszała 
nieludzki ryk. ID
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Prośba o wybaczenie. W martwych 
oczach. 

Hania spojrzała na człowieka 
w poplamionym niebieskawym kitlu. 
Wydatny brzuch, dłonie w gumo
wych rękawiczkach. W jej spojrzeniu 
był widocznie jakiś cień wyrzutu, bo 
brzuchacz w niebieskawym kitlu, 
gumowych rękawiczkach i żółtym 
gumowym fartuchu wysupłał spod 
rozcapierzonych niechlujnych wąsów 
usprawiedliwienie: - To nie moja 
wina, co mu zamknę powieki, to je 
otwiera! 

Hania ze zrozumieniem pokiwała głową. Ze zrozumieniem? Raczej 
na odczepnego. Cóż ona rozumiała? Wezwano ją, więc stanęła przed 
ogromną metalową ścianą podzieloną równomiernie na kwadraty, a może 
prostokąty. W każdym prostokącie, albo kwadracie metalowe drzwiczki. 
Takie właśnie drzwiczki brzuchacz w niebieskawym kitlu, gumowych 
rękawiczkach i gumowym żółtym fartuchu otworzył, wysunął długi, 
płaski, metalowy pojemnik i sprawnym gestem rutyniarza odgiął spod 
pojemnika metalowe nóżki, które z właściwym dla metalu wdziękiem 
wyrżnęły o niebieskawe kafelki posadzki. 

Wtedy pierwsze, co spostrzegła, to te otwarte, proszące o przeba
czenie oczy. Cóż ona rozumiała? A w ogóle, czy kategoria „rozumieć" 
miała prawo bytu w tej rzeczywistości, w jakiej Hania się znalazła? Miała 
przed sobą właściciela oczu proszących o przebaczenie. „Właściciela 
oczu" - to określenie przywarło, przylgnęło, przylepiło się nagle do jej 
mózgu i w żaden sposób nie mogła go Hania z tego zakamarka mózgu 
wygarnąć. Właściciel siwawych włosów, właściciel zaciśniętych pięści. 

Hania odchyliła brudnawe prześcieradło i spoglądała na okraszony 
siwymi włosami tors. Nieco niżej dłonie zaciśnięte w pięści. Jak to bolało 
- wspomnienie zrodziło się niespodziewanie, zakłuło gdzieś w okolicach 
serca - jakże bolały te smagnięcia w twarz zadawane z bezrozumną 
wściekłością za każde „nie", które Hania wypowiadała w obronie włas
nej godności, w obronie własnego świata poukładanego właściwie 



i sprawiedliwie jak się Hani wydawało. Ból nasączony upokorzeniem 
pozostawiał w takich chwilach gdzieś tam w środku głębokie rany. Długo 
nie mogły się zabliźnić. Na metalowym pojemniku leżały teraz te dłonie, 
spokojnie, wzdłuż tułowia. Bezradnie podkurczone. Z prostokątnej, albo 
może kwadratowej jamy powiało chłodem. Ogarnął Hanię ten chłód. Spra
wił przyjemność. Złagodził wewnętrzny, rozedrgany żar, który wniosła 
tutaj ze świata pełnego klaksonów i przekleństw. Świata przesiąkniętego 
upałem lipcowego popołudnia. 

Stała teraz Hania nad właścicielem oczu proszących o wybaczenie, 
właścicielem siwawych włosów, podkurczonych dłoni, właścicielem roz
chylonych nóg zakończonych bosymi stopami wystającymi spod prze
ścieradła. Hania odszukała wzrokiem brzuchacza w niebieskawym kitlu. 
Siedział nieopodal, przy drewnianym odrapanym biurku. Coś gryzmolił 
w grubym zeszycie. W dłoniach odzianych w gumowe rękawiczki trzy
mał czarny ołówek. Obecność Hani nie przeszkadzała mu w rutynowych 
czynnościach. Hania chciała o coś zapytać, ale widok brzuchacza zajętego 
swoim gryzmoleniem zbił ją nieco z tropu. Odważyła się jednak. 

-A jak się to stało? 
Brzuchacz w niebieskawym kitlu jakby nie usłyszał pytania. Milczał. 

Hania spojrzała w okno. Nagle zdała sobie sprawę z tego, że odpowiedź na 
to pytanie przestała ją interesować. „Jak tu cicho" - pomyślała. Dobrze jej 
było w tej ciszy. Patrzyła w okno. - Samochód go przejechał! - brzuchacz 
nie odrywał się od gryzmolenia. 

Brzuchacz milczał. Absurdalność tego pytania dotarła do świado
mości Hani, zanim je zadała. Nie chciała, żeby odpowiadał. Nadal pat
rzyła w okno. „Właściciel oczu proszących o przebaczenie" - dlaczego 
tak go w myślach nazywała? Tak i tylko tak od chwili kiedy tu weszła 
i zobaczyła jego otwarte oczy. 

Za oknem na skrawku nieba prześwitującym między monumental
nymi budowlami zauważyła wzbijający się do lotu pasażerski samolot. 
Nabierał wysokości. „Nigdy nie leciałam samolotem" - ta myśl towarzy
szyła jej do chwili, aż samolot schował się za budynki. 

- Podobno jakiś fiat - brzuchacz jednak zdobył się na odpowiedź, co 
sprawiło Hani przykrość. Nie chciała, żeby odpowiadałjej na jakiekolwiek 
pytania. Zresztą nie miała zamiaru już o nic pytać. Ogarniała ją bezsilność 

- Jaki? 



wobec nawałnicy wspomnień związanych z Właścicielem oczu proszą
cych o przebaczenie. Tak bardzo chciała ich uniknąć. Miała tylko tutaj 
przyjść, powiedzieć tak, albo nie, i wyjść. Dlaczego jeszcze tkwi w tym 
miejscu, wpatrzona w okno, otulona ciszą przeznaczoną nie dla żywych, 
ale dla zmarłych? 

Znała odpowiedź. 
Obrazy bezlitośnie przesuwały się przed oczami. Chciała przetrwać 

tę nawałnicę. Przymknęła oczy. Teraz odczuła niemal fizyczny ból. Pode
rwana z klęczek za włosy usłyszała ten nieludzki ryk: - O co się mod
lisz?!! O co?! O moją śmierć się modlisz! 

Tak, modliła się o jego śmierć. Bluźnierczo z rozmysłem modliła się 
o śmierć dzisiejszego Właściciela oczu proszących o przebaczenie. Nie 
chciała, żeby gdzieś wyjechał czy wyniósł się z domu. Nie! Chciała, żeby 
umarł. Jak najszybciej. W tej chwili, kiedy szarpał ją za włosy, raniąc jej 
twarz cuchnącą przetrawionym alkoholem śliną, i wrzeszczał: 

- Ty suko spuszczona z łańcucha! O moją śmierć się modlisz! 
Modliła się o jego śmierć, kiedy w środku nocy wchodził do pokoju, 

przygniatał swoim cielskiem i boleśnie miętosił jej piersi. Wciskał swój 
oślizły jęzor w jej usta. Broniła się, próbując odwrócić głowę. Wtedy lizał 
Hanię po szyi. Obezwładniona czekała, aż nasycony jej bezbronnością 
zsunie się z łóżka i pójdzie do swojego pokoju. Modliła się wtedy o jego 
śmierć. 

Mieszkali razem w małym dwupokojowym mieszkanku odziedziczo
nym po mamie dzisiejszego Właściciela oczu proszących o przebaczenie. 
Hania nie potrafiła się nikomu poskarżyć. Zresztą komu? Hania modliła 
się o jego śmierć, kiedy wszedł pijany do nieprzytomności do kuchni i oddał 
mocz do Hani talerza z zupą, przenosząc po chwili strumień uryny na Hani 
twarz, włosy, sukienkę. Modliła się o jego śmierć, kiedy złapał jej dłoń 
w swoją łapę wielką jak bochen chleba i zagasił na ręce Hani papierosa. 

Hania otworzyła oczy. Odniosła wrażenie, jakby udało jej się wyrwać 
z koszmarnego snu. Spojrzała na swoją dłoń. Na wysokości środkowego 
palca dostrzegła bliznę. Przeniosła wzrok na Właściciela oczu proszących 
o wybaczenie i... zamarła. W kąciku prawego oka dostrzegła łzę, która 
milimetr po milimetrze wyraźnie przesuwała się w kierunku prawego 
policzka. Serce Hani łomotało jak oszalałe. Usłyszała swój głos, zmie
niony, histeryczny: 



- On płacze! 
Brzuchacz w niebieskawym kitlu i żółtawym gumowym fartuchu nie 

przerwał gryzmolenia: 
- W lodówce jest zimno, tutaj ciepło. Reakcja fizyczna czy che

miczna, nie wiem, ale to się zdarza, żadne cuda. 
Hania nie przyjęła do wiadomości tego wyjaśnienia. Wiedziała swoje. 

Palcem wskazującym otarła łzę. Tym samym palcem zamknęła prawą 
powiekę. „Przebaczam ci" - przemknęło jej przez głowę. Zamykając lewą 
powiekę, wyszeptała: „Przebaczam ci". 

Właściciel oczu proszących o przebaczenie stał się Właścicielem 
zamkniętych oczu. Hania naciągnęła prześcieradło na jego twarz. 

- No, to co piszemy? - brzuchacz w niebieskawym kitlu spojrzał na 
Hanię znad biurka. 

- Proszę? - Hania nie bardzo wiedziała, o co mu chodzi. 
- Co piszemy? Rozpoznała pani? 
-Tak... rozpoznałam... to mój tatuś. 
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Jeżeli zgodzimy się, 
że w powszechnym 
mniemaniu młodzi 
mężczyźni zawsze 
dążyli do szybkiego 
zaspokojenia żądz, 
„podczas gdy młode 
kobiety, wiedzione 
wstydliwością 
miały się temu 
opierać", musimy 
również uznać, że 
rozpowszechnianie 
zdjęć nagich 
kobiecych ciał nie 
wymagało żadnych 
dramatycznych 
zmian w męskiej 
moralności - aby to 
rozpowszechnianie 
mogło się odbywać 
na taką skalę, 
niezbędna była 
raczej drastyczna 
zmiana moralności 
kobiet. K
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go poślubić, położył się z nim do łóżka. W his-
niowej posągu Afrodyty. Ponieważ chciał 

Mitologia grecka zawiera opowieść 
o Pigmalionie, królu Cypru, który za

kochał się w wykonanym z kości sło-

torii tej można dopatrzyć się zapowiedzi tego, co 
za sprawą fotografii, stało się w XX wieku udziałem milionów mężczyzn 
na całym świecie. Inna wersja opowieści o Pigmalionie powiada, że to 
on sam wyrzeźbił z kości słoniowej piękną kobietę, a następnie się w niej 
zakochał. Nad tak beznadziejnie ulokowanym uczuciem ulitowała się 
Afrodyta, ożywiając wyrzeźbioną kobietę, aby Pigmalion mógł pojąć ją 
za żonę. Z naszego punktu widzenia ożywienie posągu zapowiada wyna
lazek kinematografii. 

Jednak igranie z wizerunkami nie zawsze kończyło się happy endem. 

Europa zna jeszcze jedną pouczającą opowieść, tym razem historyczną, 
0 wpływie wizerunków na ludzkie uczucia. Jest to historia czwartej żony 
Henryka VIII, Anny z Cleve, z którą Henryk gotów był się ożenić ze wzglę
dów politycznych, a także na podstawie portretu, jaki wykonał nie byle 
kto, bo Hans Holbein młodszy. Portret ten okazał się jednak tak mocno 
wyidealizowany, a narzeczona tak brzydka, że król nie chciał wierzyć 
własnym oczom, gdy nieszczęsna kobieta przybyła w końcu do Anglii. 
Ponieważ, inaczej niż Pigmalion, Henryk nie zamierzał kłaść się do łóżka 
z żadnym wizerunkiem, szybko unieważnił zawarte z nią małżeństwo i już 
pół roku później ożenił się po raz kolejny, tym razem z Katarzyną 
Howard. Nawiasem mówiąc, to ostatnie małżeństwo przyczyniło mu dużo 
więcej cierpień niż półroczny - i ponoć nieskonsumowany - związek 
z brzydulą Anną. Z czego można wyciągnąć morał, że lepszy wróbel 
w garści... 

Nasza opowieść jest historią rozluźnienia obyczajów w wieku XX 
1 roli, jaką w tym pożałowania godnym procesie odegrały sztuki mime-
tyczne. Na obyczaje związane z życiem seksualnym człowieka spojrzymy 
oczami wybitnych myślicieli, takich jak de Tocqueville, Ortega y Gasset, 
Jung, de Rougemont, Toynbee i Bloom. Uwzględnimy również ciekawe 
rozważania na temat fotografii autorstwa Susan Sontag. Nie żeby foto
grafia odpowiadała za upadek moralności, wiele wskazuje jednak na to, 
że znacznie się do niego przyczyniła. 



Fotografia jako medium demokratyczne 
Chociaż L.J.M. Daguerre pierwsze obrazy fotograficzne wytworzył już 
w 1835 roku, oficjalna historia fotografii rozpoczyna się 17 stycznia 1839 
roku, gdy D.F. Arago omówił jego metodę, zwaną dagerotypią, na posie
dzeniu francuskiej Akademii Nauk. Już wkrótce, bo w 1841 roku, Anglik 
W.H.F. Talbot zastępuje proces dagerotypowy, umożliwiający otrzymy
wanie bezpośrednich zdjęć pozytywowych na metalowych płytkach, pro
cesem negatywowo-pozytywowym, w trakcie którego z oryginału, czyli 
negatywu, można uzyskać nieograniczoną liczbę odbitek, czyli pozytywów. 
Talbotypia, bo tak nazywa się ta metoda, jest pierwszą łatwą do powszech
nego zastosowania techniką produkcji fotografii, która w latach pięć
dziesiątych XIX wieku zostanie wyparta przez proces kolodionowy. 
Szybki - by nie rzec: gwałtowny - rozwój technik fotograficznych dopro
wadza w 1895 roku do opatentowania przez braci Lumiere kinematografu, 
pierwszego aparatu do rejestracji i projekcji obrazów ruchomych. 

Istotą nowej techniki mimetycznej, jaką jest fotografia, jest jej demo-
kratyczność. Inaczej niż w przypadku arystokratycznego malarstwa - arys
tokratycznego, bo wymagającego wielkiego talentu i nie mniejszej pracy 
- fotografować może niemal każdy, nie mówiąc już o tym, że niemal 
każdy pragnie być fotografowany. Ten aspekt fotografii jest bez wątpienia 
znakiem czasów. Ma on jednak również głębsze i bardziej istotne zna
czenie. Otóż fotografia jest sztuką demokratyczną także w tym sensie, na 
jaki wskazywał markiz de Tocqueville, gdy rozważając, w jakim duchu 
Amerykanie uprawiają rzemiosła, pisał: „System społeczny i instytucje 
demokracji sprawiają ponadto, że we wszystkich sztukach mimetycznych 
pojawiają się pewne szczególne tendencje, które łatwo zasygnalizować. 
Pod ich wpływem sztuki te często odchodzą od malowania duszy, a zaj
mują się tylko malowaniem ciała, i zamiast wyobrażać myśli i uczucia, 
zaczynają przedstawiać ruchy i doznania. Wreszcie zamiast wyobrażać 
ideały, wyobrażają to, co rzeczywiste". De Tocqueville, który ma tu na 
myśli dziewiętnastowieczne malarstwo, być może nie zdaje sobie nawet 
sprawy, jak doskonale jego obserwacje pasują do rodzącej się właśnie 
fotografii, która już niedługo ramię w ramię z dziewiętnastowiecznymi 
ideologami, pomału acz uparcie będzie przekonywać coraz szersze rzesze 
ludzi, że liczy się tylko to, co na zewnątrz, to, co postrzegane zmysłami, 



a zatem materialne, podczas gdy to, co wewnątrz, jest mniej ważne, gdyż 
trudniej uchwytne. Z czasem ludzkość zacznie tracić poczucie, że w ogóle 
istnieje jakieś „wewnątrz" i zwątpi w istnienie własnej duszy. Można za
tem powiedzieć, że fotografia jest sztuką, jaką mogliby sobie wymarzyć 
Darwin i Marks, a nawet Freud. 

W obliczu przychylnego przyjęcia, z jakim wynalazek dagerotypu 
spotkał się w ówczesnym społeczeństwie francuskim, poeta Charles Bau-
delaire poczynił następujące uwagi: „...powstał nowy przemysł, który 
w znacznym stopniu przyczynia się do utwierdzenia głupoty objawiającej 
się w wierze w samą siebie i do ruiny tego, co mogło jeszcze pozostać 
boskiego w geniuszu Francji. Bałwochwalczy tłum głosi ideały godne 
siebie i odpowiadające jego naturze - to całkowicie zrozumiałe". Ów tłum 
wierzy bowiem, że sztuka powinna być dokładnym naśladowaniem przy
rody, a mściwy Bóg spełnia jego życzenie, dając mu fotografię. Tak roz
poczyna się swoiste małżeństwo tłumu z najbardziej demokratycznym 
sposobem powielania wizerunku jego samego, w którym 
przegląda się on niczym w zwierciadle magicznym. „Od 
tej chwili nasze plugawe społeczeństwo złożone 
z samych narcyzów popędziło zgodnie, by spoj
rzeć na swoje trywialne oblicze na skrawku 
metalu". No cóż, Baudelaire, jak na 
wielkiego poetę przystało, wyprze
dza swój czas. Ale na początku 
nie jest jeszcze tak źle: „je
żeli już kogoś fotografo
wano w zaciszu pre-
demokratycznej 
kultury, to musiał 
być kimś", napisze 
w 1973 roku Susan Son-
tag. Dopiero później okaże 
się, że „na otwartych równi
nach amerykańskich doświad
czeń... wszyscy są kimś. Żadna 
chwila nie jest ważniejsza od innej, 
nikt nie jest ciekawszy od kogoś innego'' 



A jednak od samego początku swego istnienia fotografia przejawia 
i realizuje chęć wytwarzania obrazów nagich kobiecych ciał (choć baron 
Wilhelm von Gloeden chętniej fotografuje sycylijskich chłopców), jak 
gdyby ówczesny człowiek odczuł przemożną potrzebę uwolnienia się od 
gorsetu wiktoriańskiego stroju. Na pierwszy rzut oka potrzeba ta zdaje 
się nieco irracjonalna. Co prawda artyści od wieków studiowali i kon
templowali piękno ludzkiego ciała już to dla niego samego, już to prag
nąc za jego pomocą wyrazić jakieś wznioślejsze idee, jednak kobieta, 
która pojawia się na masowo produkowanych zdjęciach, chętnie ogląda
nych przez mężczyzn, w niczym nie przypomina Afrodyty Praksytelesa, 
ani Wenus Botticellego. Jest raczej przysadzista, często niezbyt ładna, za 
to z bujnie owłosionym łonem i uśmieszkiem na ustach, który bynajmniej 
nie przywodzi na myśl tajemniczego uśmiechu Mony Lizy, kojarząc się 
raczej z chichotem lupanaru. W odróżnieniu od większości kobiet rzeźby 
greckiej bądź tych malowanych przez największych mistrzów pędzla, 
kobieta ze zdjęcia rzadko jest całkowicie naga. Większość z nich zacho
wuje cząstki bielizny, najczęściej czarne pończochy bądź białe halki, jak 
gdyby wytwórcy tych obrazków chcieli podkreślić, że nagość ich mode
lek nie jest żadnym stanem naturalnym - nie jest pozbawioną wszelkich 
podtekstów seksualnych nagością estetyczną - a jedynie zaproszeniem 
do seksualnej przyjemności. I słusznie, gdyż z małymi wyjątkami zdjęcia 
te służą właśnie stymulacji erotycznego zainteresowania. Szybko powsta
je przemysł wytwarzający i rozpowszechniający - na razie jeszcze dość 
dyskretnie - tego rodzaju wydawnictwa, które cieszą się niemałym popy
tem. Dopiero teraz możemy w pełni docenić przenikliwość francuskiego 
poety, zżymającego się, że „bałwochwalczy tłum głosi ideały godne siebie 
i odpowiadające jego naturze". 

Przeczuwamy już, że rozwój fotografii i jej rosnący wpływ na rze
czywistość wymagał czegoś więcej niż odkrycia procesu negatywowo-
-pozytywowego, a mianowicie sprzyjającego środowiska, a to, najogól
niej rzecz biorąc, zaoferował wiek XIX. Jak w połowie wieku XX pisał 
Denis de Rougemont, wiek XIX najszczęśliwszy czuł się wówczas, 
gdy mógł „sprowadzić elementy wyższe do poziomu niższych, duchowe 
do rzędu materialnych, posiadające sens i znaczenie do sfery pozba
wionych waloru, błahych", a całą tę twórczość nazywał radośnie „wyjaś
nianiem". 



Fotografia nie jest jedynym dzieckiem XIX wieku. Wynalazek dage-
rotypu, od którego zaczyna się jej historia, zbiega się z wydaniem Podróży 

na okręcie „ Beagle " (1839) Karola Darwina i tylko o dwadzieścia lat wy
przedza publikację O powstawaniu gatunków. Darwinizm ze swym sce
nariuszem przemiany małpy w człowieka wstrząsnął podstawami euro
pejskiej moralności. Człowiek utracił swe boskie dziedzictwo i - jak 
zauważył później ktoś dowcipny - stał się małpą, której na tyle powiodło 
się ewolucyjnie, że zaczęła mieć kłopoty finansowe. A skoro człowiek 
jest jedynie małpą w spodniach (w przypadku kobiety małpą w spódnicy), 
to logiczną konsekwencją darwinizmu jest, by zachowywał się jak zwie
rzę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by fotografował się nago i więcej, coraz 
więcej uwagi poświęcał seksualnej przyjemności. Darwin był pierwszym 
z trójcy modernistycznych ideologów - pozostali dwaj to Marks i Freud 
- który głosił, że ludzki umysł (a zatem i moralność) jest wytworem śle
pych, nieracjonalnych sił. Jak dowcipnie zauważył C S . Lewis, nie można 
jednak utrzymywać, że ludzie są z istoty rzeczy nieracjonalni, a jedno
cześnie twierdzić, że mogą racjonalnie argumentować na rzecz ewolu
cyjnego materializmu. Niemniej dla tłumu, pozbawionego przenikliwości 
Lewisa, było to stanowisko przekonujące i tradycyjna moralność zaczęła 
się rozwiewać niczym poranna mgła. Z jakichś innych jeszcze przyczyn 
ideologia ta porwała również niektórych intelektualistów. Na przykład 
Aldous Huxley przyznawał, że jedną z przyczyn, która jego samego i jego 
pokolenie sprowadziła na manowce życia seksualnego bez żadnych ogra
niczeń, był właśnie darwinizm. 

Tenże darwinizm wraz z liberalną demokracją, rozwojem nauki i in
dustrializacją, gwarantującymi bezpieczeństwo ekonomiczne i porządek 
publiczny, umożliwił pojawienie się w wieku XIX nowego typu człowieka, 
którego Ortega y Gasset nazwie „człowiekiem tłumnym" bądź „masowym". 
Człowiek masowy przychodzi na świat w warunkach niezwykłego pod
niesienia poziomu i organizacji życia, do którego doszło dzięki dwóm 
wiekom „prowadzonej przez postępowców edukacji mas przy jedno
czesnym bogaceniu się społeczeństwa". W przeciwieństwie do świata 
dotychczasowego, pełnego znoju i niebezpieczeństw, nowy świat wydaje 
się „obszarem praktycznie nieograniczonych możliwości, obszarem bez
piecznym, gdzie nikt nie jest uzależniony od nikogo". Dla mieszkańców 
tego nowego świata „pełna swoboda manewrów życiowych jest czymś 



stałym i naturalnym, pozbawionym szczególnych przyczyn". Cechuje ich 
„swobodna ekspansja życiowych żądań i potrzeb, szczególnie w odnie
sieniu do własnej osoby, oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięcz
ności dla tych, którzy owo wygodne życie umożliwili". Są pozbawionymi 
refleksji konsumentami dóbr i zdobyczy przeszłości; są bezmyślni, choć 
nie odmawiają sobie bynajmniej prawa do posiadania własnego zdania 
na dowolny temat. „Nie interesuje ich nic poza własnym dobrobytem, 
a jednocześnie nie mają poczucia więzi z przyczynami tego dobrobytu", 
powiada Ortega y Gasset, pisząc o dziwnym stanie ducha owych mas. 

Mamy tu zatem do czynienia z człowiekiem przeciętnym, który jed
nak nad swą przeciętnością nie boleje, a wręcz znajduje w niej upodoba
nie. Ponad bezwładne i bezwolne masy mógłby go wynieść jedynie własny 
wysiłek, to jednak jest niemożliwe, gdyż właśnie wysiłku on nienawidzi. 
Odwrócił się od przeszłości i nie podjął trudu wypracowania sobie rze
telnego światopoglądu; jest banalny, pełen pretensji i pozbawiony zain
teresowań. Z takich ludzi składa się nowy lud Rzymu, któremu postęp 
cywilizacyjny nie żałuje chleba. Jak zatem będą wyglądać jego igrzyska? 

Zważywszy, że nowy głos wewnętrzny podszeptuje mu, iż 
żyć „to swobodnie puścić wodze swoim chęciom 

i skłonnościom", nie powinniśmy być zaskocze
ni, że pierwszą przyjemnością, o której po

trafi pomyśleć, będzie przyjemność 
seksualna - już starożytni 

mówili, że jest ona do
stępna nawet nie

w o l n i k o m . 



Nowy człowiek zaczyna odczuwać, zrazu nieśmiało, nieodpartą potrzebę 
obnażania się w geście zaproszenia do wspólnej zabawy. Stało się! Czy nam 
się to podoba, czy nie, wspólnota seksualności - z której jak się później 
okaże tak niewiele wynika - jest i pozostanie najbardziej wyrafinowaną 
ideologią człowieka masowego - ideologią podżyrowaną przez darwi
nizm i propagowaną za pomocą fotografii i jej pochodnych. Same zdjęcia, 
pisze Susan Sontag w swym studium na temat fotografii, „nie są w stanie 
narzucać postawy moralnej, ale mogą wzmacniać postawy już istniejące 
oraz rozwijać zalążki tych, które dopiero się kształtują". 

Z tych pierwszych aktów kobiecych rozwiną się trzy dziedziny 
wykorzystujące wizerunek nagiego ciała i skojarzenia, jakie może on 
wywoływać. Zdecydowana mniejszość fotografików zajmie się aktem 
artystycznym, nieco większa i wciąż rosnąca mniejszość będzie produ
kowała zwykłą pornografię, największa zaś grupa producentów obrazów 
fotograficznych poświęci się aktom reklamowym. „Społeczeństwo kapi
talistyczne", powiada Sontag, „wymaga kultury opartej na obrazach. Musi 
dostarczać wiele rozrywki, by pobudzać zakupy i znieczulać cierpienia 
wynikające z różnic klasowych, rasowych i płciowych". Stąd też służąc 
kulturze konsumpcji, reklama, ta zmora współczesności, aby podnieść 
atrakcyjność towarów, poczynając od gumy do żucia, a na samochodach 
kończąc, coraz częściej używać będzie skojarzeń jawnie seksualnych. 
Trudno zaprzeczyć, że tej działalności bliżej jest do pornografii niż sztuki 
oraz że wymaga ona odbiorcy o intelekcie i smaku człowieka masowego. 

Zresztą fotografia jako „pseudoobecność" od samego początku pre
destynowana jest do pełnienia prostych i praktycznych funkcji, a to dzięki 
temu, że fotografowanie jest czymś w rodzaju przywłaszczania sobie 
zdejmowanego przedmiotu, przy czym jeden przedmiot może stać się 
własnością wielu konsumentów. Już Dageuerre wiedział, że dagerotyp 
pozwala nie tylko portretować, ale i zwielokrotniać przyrodę, a o przyrodę 
tu przecież chodzi. „Fotografie", pisze Sontag, „mogą rozbudzać żądze 
w najzupełniej prosty, praktyczny sposób - gdy ktoś na przykład zbiera 
zdjęcia anonimowych modelek i onanizuje się na ich widok". 

Jednocześnie to przecież nie malarstwo, lecz właśnie fotografia wraz 
z kinematografią i telewizją, które są tylko jej szczególnym rozwinięciem, 
odpowiada za to, że cywilizacja Zachodu porzuca słowo i stopniowo staje 
się cywilizacją obrazkową. Przy czym cywilizacja obrazkowa od cywilizacji 



jako takiej różni się nie tyle liczbą produkowanych obrazów, co sugestią, 
że istnieje tylko to, co widzialne. Stanowisko to, wyznawane konsek
wentnie, uniemożliwia rozpoznawanie jakichkolwiek istotnych znaczeń, 
pozbawia świat jego dotychczasowej treści. Jak w 1973 roku napisze 
Susan Sontag, „obecność i rozpowszechnianie wszystkich zdjęć przy
czynia się do erozji samej koncepcji znaczenia, do rozpadu prawdy na 
prawdy względne". 

I jeszcze jedno. Trudno nie zauważyć, że akty fotograficzne przed
stawiają głównie kobiety. Można zadać sobie pytanie: dlaczego? Feminist
ki, czyli - jak mawiał Spengler - kobiety, które mają problemy zamiast 
dzieci, powiedziałyby zapewne, że wynika to z odwiecznego instrumen
talnego traktowania ich płci przez seksistowskich mężczyzn. Być może 
tak właśnie jest, choć trudno zaprzeczyć, że ani w początkach fotografii, 
ani dzisiaj mężczyźni nie zmuszają kobiet do pozowania nago. Dlatego 
być może bezpieczniej byłoby powiedzieć, że to Zeitgeist, duch czasu, 
postawiwszy sobie zadanie rozluźnienia obyczajów, posłużył się foto
grafią, jak gdyby przeczuwając, iż to właśnie zniszczenie kobiecej wstyd-
liwości, poprzez rozpowszechnianie niezliczonych, realistycznych wize
runków nagich kobiet, spowoduje uznanie jej za konwenans i najszybciej 
doprowadzi do rewolucji obyczajowej. Jeżeli zgodzimy się z Allanem 
Bloomem, że w powszechnym mniemaniu młodzi mężczyźni zawsze 
dążyli do szybkiego zaspokojenia żądz, „podczas gdy młode kobiety, wie
dzione wstydliwością miały się temu opierać", musimy również uznać, że 
rozpowszechnianie zdjęć nagich kobiecych ciał nie wymagało żadnych 
dramatycznych zmian w męskiej moralności - aby to rozpowszechnianie 
mogło się odbywać na taką skalę, niezbędna była raczej drastyczna 
zmiana moralności kobiet. W tej sytuacji śmiało można powiedzieć, że 
w tym, co się później działo, obie płcie mają swój niezaprzeczalny udział. 

Żeby zbadać problem rozluźnienia obyczajów, przenieśmy się teraz za 
ocean. A to z kilku powodów. W odróżnieniu od Europy Ameryka jest 
krajem homogenicznym i niemal od samego początku demokratycznym, 
a jak już zauważyliśmy demokracja, a zwłaszcza ten jej aspekt, który 
sprzyja tworzeniu się mas, jest bardzo ważną częścią składową atmosfery, 

Ameryka: cisza przed burzą 



w której ma dojść do rozluźnienia obyczajów. Ponadto Ameryka, ze swą 
dynamicznie rozwijającą się nauką i przemysłem, jak żaden inny kraj 
przyczyniła się do rozwoju masowych technik mimetycznych, takich jak 
fotografia i kinematografia. Wreszcie nie doświadczyła ona komunizmu 
i nazizmu, których podejścia do interesującej nas materii mogłyby nieco 
zaburzyć obraz obyczajów dominujących w wieku XX. 

Jak zauważył Allan Bloom, życie seksualne odgrywa znikomą rolę 
w refleksji politycznej Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, którzy 
kładli nacisk raczej na instynkt samozachowawczy niż prokreację, wycho
dząc z założenia, że człowiek bardziej ceni sobie życie samo niż przy
jemności. Takie podejście musiało przynieść inny model małżeństwa niż 
ten, który panował w Europie. Nic zatem dziwnego, że w sławnej relacji 
z podróży po Ameryce, którą markiz de Tocqueville odbył w czwartej 
dekadzie XIX wieku, znajdujemy arcyciekawe uwagi na temat wycho
wania kobiet i wzajemnych stosunków między płciami. Obyczaje, które 
opisuje ten autor, zdają się tak odległe od świata dzisiejszego, że raz po 
raz mimowolnie spoglądamy na okładkę tomu, aby się upewnić, że nie 
jest to dalszy ciąg przygód dzielnego Guliwera. Oto młoda Amerykanka 
- inaczej niż jej trzymana pod kloszem europejska rówieśniczka - na 
długo przed osiągnięciem dojrzałości uwalniana jest stopniowo od mat
czynej kurateli. Od dziecka zachęcana jest do samodzielnego myślenia 
i działania, co zdecydowanie wzmacnia jej wiarę we własne siły. Ponie
waż nikt nie ukrywa przed nią panującego na świecie zepsucia, młoda 
amerykańska dziewczyna - niezależna, opanowana i rozsądna - na świat 
patrzy trzeźwo, bez złudzeń i śmiało stawia mu czoła. Chociaż dziew
czyna pragnie się podobać mężczyznom, tak samo jak jej europejska 
rówieśniczka, to inaczej niż ta ostatnia dobrze zna cenę swoich wyborów. 
Celem tej edukacji, kładącej nacisk na zdolność właściwej oceny, jest 
wychowywanie „raczej istoty uczciwej i chłodnej niż czułej i miłej towa
rzyszki mężczyzny", wskutek czego, jak przytomnie zauważa francuski 
arystokrata, życie prywatne może być pozbawione niektórych swych uro
ków. Z drugiej strony jest to w pełni zrozumiałe, jeżeli będziemy pamiętać, 
że ówcześni Amerykanie wciąż jeszcze są rasą zdobywców i pionierów, 
odkrywających i zawłaszczających nowy kontynent. 

Sytuacja młodej Amerykanki zmienia się wraz z zamążpójściem 
wyznaczającym kres jej niezależności. Podczas gdy w społeczeństwach 



arystokratycznych celem małżeństwa jest raczej połączenie majątków niż 
osób - powiada de Tocqueville - społeczeństwa demokratyczne pozosta
wiają kobietom prawo swobodnego wyboru męża. Ten pierwszy rodzaj 
związków skazuje małżonków na poszukiwanie miłosnych przygód, ten 
drugi zaś ma gwarantować istnienie wzajemnej sympatii na gruncie podo
bieństwa upodobań i przekonań, które trwale wiąże ich ze sobą. Doko
nując swobodnego wyboru, amerykańska dziewczyna dobrowolnie „przyj
muje na siebie jarzmo i dzielnie znosi swą nową kondycję, gdyż ją sama 
wybrała", stając się dla swego męża towarzyszką, która u jego boku dziel
nie będzie zmagać się z przeciwnościami losu i opiekować domowym 
ogniskiem. O ile jako dziewczyna ma ona więcej swobody niż jej euro
pejskie rówieśniczki, o tyle jako mężatka ma jej mniej. 

Jednocześnie kobieta, która dobrowolnie dokonuje wyboru i którą 
wychowanie nauczyło wybierać właściwie, w przypadku jakiegoś potknię
cia nie może liczyć na pobłażliwość opinii publicznej. Uznając małżeństwo 
za rodzaj umowy, której warunki muszą być bezwzględnie dotrzymane, 
Ameryka - inaczej niż ówczesna Francja - surowo nakazuje i szanuje 
wierność małżeńską, odnosząc się jednocześnie z pogardą do burzliwych 
przygód miłosnych. W ten sposób w Europie kobiety są adorowane jako 
istoty pociągające, lecz niedoskonałe, w Ameryce zaś nikt ich nie ado
ruje, za to na każdym kroku okazuje się im szacunek, uważając za równe 
mężczyznom pod względem intelektualnym i moralnym, choć różne pod 
względem zadań wykonywanych na rzecz rodziny i społeczeństwa. „Nie 
zawaham się powiedzieć, że chociaż w Ameryce kobieta nie opuszcza 
domowego ogniska i pozostaje w pewnym sensie bardzo zależna, nigdzie 
na świecie jej pozycja nie jest wyższa", wyznaje francuski markiz, który 
właśnie ową wysoką pozycję amerykańskich kobiet uznaje za przyczynę 
powodzenia i siły amerykańskiego narodu. 

Nie jest to bynajmniej obraz idylli, ale opis zdrowego trzonu społe
czeństwa. W demokratycznej Ameryce pierwszej połowy XIX wieku 
oprócz mnóstwa uczciwych kobiet żyje również niemało kurtyzan. Taki 
stan rzeczy, powiada jednak de Tocqueville, choć przyczynia cierpienia 
poszczególnym jednostkom, w niczym nie zagraża amerykańskiemu orga
nizmowi społecznemu: „Naprawdę groźne dla społeczeństwa nie jest 
bowiem wielkie zepsucie niektórych ludzi, lecz powszechne rozluźnienie 
obyczajów". 



Mniej więcej pół wieku później, a dokładnie w roku 1912, C G . Jung, 
inny wybitny Europejczyk przebywający w Stanach Zjednoczonych, do
strzega pierwsze rysy na tym obyczajowym monolicie. Na podstawie 
zwierzeń swoich amerykańskich pacjentów dochodzi on do wniosku, że 
opisywane przez de Tocqueville'a, a przez samych zainteresowanych 
uważane za najszczęśliwsze na świecie, małżeństwa amerykańskie są 
w istocie związkami najtragiczniejszymi. Według Junga, przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest fakt, że libido amerykańskiego mężczyzny nasta
wione jest niemal wyłącznie na interesy, podczas gdy we wszystkich spra
wach związanych z prowadzeniem życia rodzinnego zdaje się on żonę. 
Amerykanie płci męskiej są barbarzyńcami, którym wpływ cywilizacji 
nie pozwala traktować kobiet jak niewolnice, a jednocześnie nie umieją 
ich pokochać jako istot sobie równych. „Cóż, w takiej sytuacji amery
kański mężczyzna musi uklęknąć przed niewolnicą i przemienić ją w coś, 
co instynktowo (mimo że nadal jest barbarzyńcą) szanuje: a zatem zamie
nia ideę niewolnicy w ideę matki, po czym żeni się z tą matką-kobietą. 
Mężczyzna darzy ją najwyższym szacunkiem, może się od niej uzależnić, 
nie musi być jej panem. W Ameryce kobieta rządzi w domu, ponieważ 
mężczyzna jeszcze nie nauczył się jej kochać". Jeżeli to rzeczywiście 
prawda, nie jest to środowisko sprzyjające Erosowi. 



Ponieważ diagnoza Junga różni się pod pewnymi względami od 
opisu pozostawionego przez de Tocqueville'a, należy zapytać, czy poza 
oczywistą zmianą obserwatora zmieniło się coś jeszcze. Otóż zmieniło 
się bez wątpienia, bo w 1912 roku Stany Zjednoczone są zupełnie innym 
państwem, niż były w czasie podróży francuskiego markiza. Państwem, 
które w 1845 przyłączyło Teksas, w latach 1846-48 wygrało wojnę 
z Meksykiem, zabierając mu ponad połowę terytorium, w latach 1861-65 
zaś przeżyło krwawą i brzemienną w skutki wojnę secesyjną, która przy
niosła zniesienie niewolnictwa Murzynów. Od zakończenia tej wojny 
Stany przeżywają dynamiczny rozwój gospodarczy. Czyżby zatem wzrost 
dobrobytu, który w Starym Świecie doprowadził do pojawienia się czło
wieka masowego, sprawił, że amerykańskie kobiety zaczęły oczekiwać od 
swoich mężczyzn bardziej partnerskich i pogłębionych relacji? Musimy 
również pamiętać, że między rokiem 1830 a 1900 liczba ludności Stanów 
Zjednoczonych wzrosła z 12,9 do 76 milionów. Może po prostu na sku
tek nieprzerwanego strumienia emigracji płynącego z różnych krajów 
zmieniła się amerykańska krew i Amerykanie nie są już tą „dawną rasą 
anglo-amerykańską wywodzącą się z Północy" i znajdującą upodobanie 
w prostych i surowych obyczajach, o których pisał francuski arystokrata? 
Jakkolwiek brzmi odpowiedź, jedno jest pewne: amerykańskie kobiety 
zaczynają odczuwać głód erotyki. 

Na razie jeszcze, jak mówi Jung, „odgrywają role matek swych mę
żów i dzieci, mimo że w tym samym czasie odzywa się w nich pierwotna 
potrzeba bycia istotą wziętą w posiadanie, oddającą się, zdobywaną". 
Jednak rola matek swoich mężów i dzieci przestaje im wystarczać. Nie 
mówią jeszcze o tym na głos, a tylko w zaciszu gabinetów swoich psy
chologów oraz na ulicy, przemawiając tak zwanym językiem ciała. 
„Wszystkie kobiety, jakie widzę", pisze Jung, „próbują - ubraniem czy 
wyrazem gotowości malującej się na ich twarzach, sposobem chodzenia 
- przyciągnąć uwagę zmęczonych amerykańskich mężczyzn". Wygląda 
na to, że amerykańska kobieta Anno Domini 1912 nie chce już być spo
legliwą, chłodną istotą, ale „czułą i miłą towarzyszką mężczyzny", choć 
prawdopodobnie nie uświadamia sobie jeszcze tego w pełni. Znajduje się 
w stanie pewnego pomieszania: pragnie swobody będącej udziałem męż
czyzn, a jednocześnie „chce, by kierował nią mężczyzna, by posiadał ją 
w ów archaiczny sposób, w jaki praktykowane to jest w Europie". 



Chociaż zmiana zbliża się wielkimi krokami, na razie pragnienia te 
nie mogą być spełnione, gdyż amerykański mężczyzna zajmuje się raczej 
„zdobywaniem" swojego rywala w interesach niż swojej żony. 

Amerykańska dekada lat dwudziestych 
Być może najważniejszą bezpośrednią przyczyną amerykańskiej rewolu
cji obyczajowej lat dwudziestych była pierwsza wojna światowa, w czasie 
której w armii amerykańskiej w Europie służyło ponad dwa miliony mło
dych Amerykanów. Całe pokolenie stanęło nagle w obliczu śmiertelnego 
zagrożenia i - jak to nieraz już w dziejach bywało - poczuło nieodpartą 
potrzebę użycia. Same działania wojenne też niekoniecznie są cierpieniem 
uszlachetniającym. „Wojna jest rozmyślnym odwróceniem normalnego 
oporu przed odbieraniem ludzkiego życia", powiada Toynbee, wybitny 
historyk brytyjski, dodając, że „to odwrócenie jednej z najważniejszych 
zasad etycznych jest samo w sobie oszałamiające i demoralizujące. Kiedy 
żołnierzowi każe się zabijać, nie należy się dziwić, że przestaje się on 
również kierować innymi normalnymi zakazami", regulującymi cywilizo
wane obyczaje. 

Nic zatem dziwnego, że amerykańscy chłopcy chętnie korzystali 
z usług francuskich prostytutek, amerykańskie dziewczęta zaś, które tra
fiły za ocean jako pielęgniarki i personel pomocniczy, pozbawione suro
wego nadzoru rodziców, nie miały większych problemów z odrzuceniem 
tradycyjnych ograniczeń i zakazów. Choć Ameryka oczekiwała, że wró
ciwszy z wojny, młodzi ludzie wrócą również do dawnego stylu życia, 
nie było to już możliwe. Wartości, które wyznawali przed wojną, albo 
zostały podważone, albo rozsypały się w gruzy. Ci, którzy przeżyli, sprag
nieni podniet i namiętności, chcieli żyć w innym tempie. Nadchodził czas 
rewolucji obyczajowej. 

Ideologicznym fundamentem powojennych przemian obyczajowych 
były popularne wersje wszelkiego rodzaju nauk, a zwłaszcza darwinizm 
i freudyzm. Przeciętni ludzie, którzy na co dzień mieli do czynienia 
z nowymi urządzeniami technicznymi, takimi jak lodówki, pralki, tele
fony czy odkurzacze, nie mówiąc już o samochodzie i radiu, skłonni byli 
wierzyć w nieograniczone możliwości nauki. Chociaż darwinizm nie miał 
bezpośredniego przełożenia na życie przeciętnych Amerykanów, to właśnie 



w latach dwudziestych miliony ludzi 
dowiedziały się za pośrednictwem 
artykułów popularnonaukowych, że 
istnieje coś takiego jak teoria 
ewolucji. Pojawienie się no
wych koncepcji naukowych 
podzieliło religijnych 
Amerykanów na dwa 
obozy: fundamen
talistów, wierzą
cych w literę 
B i b l i i , 
i moder
nistów sta
rających się 
pogodzić swą wia
rę z myślą naukową. 
Spór między tymi dwoma 
stanowiskami doczekał się 
swoistej kulminacji w 1925 roku 
podczas słynnego procesu Johna T. 
Scopesa. Ten młody nauczyciel biologii 
w szkole średniej w Tennessee został oskar
żony o nauczanie teorii ewolucji, czego w tym sta
nie zabroniono wcześniej specjalną ustawą. Scopesa 
uznano za winnego i ukarano grzywną w wysokości stu dolarów. 
Mogłoby się wydawać, że fundamentalizm zwyciężył, ponieważ rzeczona 
ustawa została utrzymana, w rzeczywistości jednak ten szeroko komen
towany proces zasiał w społeczeństwie amerykańskim ziarno niepewno
ści i sprawił, że ludzie byli coraz bardziej skłonni odrzucać stanowisko 
fundamentalistyczne na rzecz modernizmu religijnego, a nawet nauko
wego sceptycyzmu. 

Jednak to właśnie freudyzm, który spośród wszystkich nauk miał 
najmniej wspólnego z nauką, wywarł najbardziej niszczący wpływ na 
wiarę religijną. Chociaż sam twórca psychoanalizy prowadził wykłady 
dla amerykańskich psychologów już w 1909 roku, jego poglądy trafiły 



do szerszych rzesz społeczeństwa dopiero po wojnie, mocno przetwo
rzone i uproszczone przez niezliczonych interpretatorów i popularyzato
rów. Odwołajmy się tu do świadectwa Fredericka L. Allena, który w swej 
historii amerykańskich lat dwudziestych pisał: „psychologia zawładnęła 
wszystkim. Freud, Adler, Jung i Watson mieli dziesiątki tysięcy swoich 
gorących wyznawców. W szkołach wprowadzono testy na inteligencję 
badające IQ, w przedsiębiorstwach pojawili się psychiatrzy, którzy zatrud
niali i zwalniali pracowników oraz określali kierunki reklamy. Wystar
czyło jedynie czytać gazety, by upewnić się ponad wszelką wątpliwość, że 
psychologia dzierży klucz do rozwiązywania problemów charakteru, roz
wodów i przestępstw". Cóż takiego głosiła owa wszechmocna psychologia? 
To mianowicie, że wszechobecną siłą rządzącą zachowaniami człowieka 
jest seks, że tłumienie popędów jest niezdrowe, grzech jest pojęciem prze
starzałym, a najbardziej naganne zachowania są wynikiem kompleksów 
nabytych w dzieciństwie. Stąd już prostą drogą dochodzono do wniosku, że 
swobodne życie seksualne jest niezbędne dla zdrowia psychicznego. Fakt, 
że niektóre z tych pseudonaukowych prawd przeczyły sobie nawzajem, 
nie miał oczywiście najmniejszego znaczenia. Tak właśnie wyglądał freu
dyzm w oczach przeciętnych Amerykanów. Skutek tych pasjonujących teo
rii był łatwy do przewidzenia i dotyczył zwłaszcza młodszego pokolenia. 

Choć sam Freud pisał jeszcze w 1921 roku o mądrej obyczajowości 
społecznej, która „zezwala zamężnej kobiecie na pewną dozę kokieterii, 
a żonatemu mężczyźnie na niejaką uwodzicielskość w oczekiwaniu, że 
w ten sposób zostanie wydrenowana i unieszkodliwiona nieodparta skłon
ność do niewierności", to Allen mówi już o młodej amerykańskiej kobie
cie lat dwudziestych, że bynajmniej nie marzy ona o romantycznej miłości 
i założeniu rodziny, ale otwarcie pragnie seksu bez zbędnych zobowiązań, 
napotykając pełne zrozumienie ze strony młodego amerykańskiego męż
czyzny. Jeżeli w słowach Allena jest nawet jakaś doza przesady, możemy 
chyba powiedzieć, że wzgardzony przez Ojców Założycieli instynkt 
seksualny Amerykanów doczekał się właśnie rehabilitacji, wypierając 
w procesie rewolucji obyczajowej instynkt samozachowawczy. 

Rewolucję obyczajową przyspieszyła bez wątpienia postępująca 
szybko emancypacja kobiet amerykańskich, które w 1920 roku wywal
czyły sobie prawo głosu. Jednak ważniejsza od prawa głosu była gwał
towna mechanizacja gospodarstw domowych. Pralki elektryczne, żelazka, 



odkurzacze oraz telefony, przez które można było zamawiać zakupy, 
wyzwoliły kobiety z kieratu niekończących się prac domowych i umoż
liwiły podjęcie samodzielnej pracy. Samodzielna praca we własnych ma
łych przedsiębiorstwach, które wyrastają w owym czasie niczym grzyby 
po deszczu, oraz we wszelkiego rodzaju biurach daje kobietom pewną 
niezależność finansową, co z kolei skutkuje wzrostem pewności siebie. 
Już wkrótce panie zaczynają palić papierosy i pić alkohol w towarzystwie 
mężczyzn - niezamierzony i bez wątpienia paradoksalny skutek prohibicji 
- co jeszcze przed wojną było praktycznie nie do pomyślenia. 

Trudno również byłoby przecenić rolę, jaką w dekadzie lat dwudzie
stych odegrał samochód. Schodząc z oczu rodzicom i sąsiadom, młodzi 
ludzie odjeżdżają nim na tańce i zabawy do odległych miasteczek, gdzie 
nikt ich nie zna i gdzie mogą się cieszyć dużą swobodą. Kryty samochód 
(w 1927 roku ponad 80 procent aut produkowanych w Stanach Zjedno
czonych miało już dach) bardzo szybko zaczął być powszechnie wyko
rzystywany w celu znanym nam dzisiaj z niezliczonych filmów amery
kańskich opowiadających o perypetiach dojrzewającej młodzieży. Skutek 
był taki, że na podstawie własnego doświadczenia zawodowego pewien 
sędzia sądu dla nieletnich uznał za stosowne nazwać samochód „domem 
publicznym na kółkach". 

Wszystkie te przemiany odnotowała - a może i promowała - litera
tura z górnej półki, na przykład Kontrapunkt Huxleya, Kochanek Lady 

Chatterley Lawrence'a, czy Po tej stronie raju Fitzgeralda. Interesująca 
zdawała się zwłaszcza filozofia seksualnej swobody wyznawana przez 
bohaterów prozy Huxleya. Jednak dokonująca się rewolucja obyczajowa 
przeglądała się przede wszystkim w zwierciadle ilustrowanych czasopism 
i coraz śmielszych filmów o tematyce miłosnej, silnie oddziałujących na 
wyobraźnię młodzieży. Rozkwitająca branża filmowa wysyłała na cały 
świat filmy z Douglasem Fairbanksem, Glorią Swanson, Rudolphem 
Valentino i Clarą Bow. Miliony młodych, niezbyt wyrafinowanych inte
lektualnie i estetycznie Amerykanów chłonęły to wszystko z wypiekami 
na twarzy i marzyły o tym, by samemu zakosztować słodkiej wolności. 
Jak zapewnia nas Allen, siła filmowego przekazu była tak wielka, że mło
dzi ludzie wychodzili często przed końcem seansu, by udać się na tak 
zwaną przejażdżkę. Zachowywanie dziewictwa aż do ślubu zdecydowa
nie wyszło z mody. Kraj ogarniała powszechna obsesja na punkcie seksu. 



Cóż robią ludzie młodzi mający takie marzenia? Otóż tam, gdzie jest 
mowa o seksie czy sex appealu, pierwszą rzeczą, o której myśli szeroko 
rozumiana młodzież, a zwłaszcza młodzież płci żeńskiej, jest własny 
wygląd. Stąd też najbardziej rzucającą się w oczy oznaką zachodzących 
przemian była zmiana w wyglądzie i stroju kobiet. O ile w 1919 roku sto
sunek odległości rąbka spódnicy od ziemi do przeciętnego wzrostu wyno
sił 10 procent, to w 1920 już 20 procent, a w 1927 przekroczył 25 procent 
- czyli inaczej mówiąc spódnica sięgnęła kolan i utrzymała się na tym 
poziomie niemal do końca roku 1929. To oczywiście tylko statystyka, bo na 
przykład w stanie Utah jeszcze w 1921 roku planowano ustawę przewidu
jącą grzywny i więzienia dla kobiet noszących w miejscach publicznych 
spódnice krótsze niż trzy cale powyżej kostki. 

Oprócz krótkich spódnic młode kobiety nosiły cienkie bluzki z krót
kimi rękawami, a wieczorem czasem nawet bez rękawów. Odrzuciły halki 
i gorsety, a bawełniane pończochy zastąpiły jedwabnymi w kolorze cie
listym - te najbardziej śmiałe rolowały swoje pończochy poniżej kolan, 
ukazując mężczyzną tę niewidzianą od niepamiętnych czasów w miejs
cach publicznych część damskiego ciała. Chodziły, ma się rozumieć, na 
wysokich obcasach. Również damska bielizna była coraz częściej wyra
biana z naturalnego i sztucznego jedwabiu. Młode kobiety coraz częściej 
strzygły się na pazia i nosiły małe kapelusiki. Miejskie sposoby ubierania 
się, podobnie jak miejski styl życia, podbiły cały kraj. Dziewczęta w najod
leglejszych wioskach Nowej Anglii i Dalekiego Zachodu nosiły takie 
same krótkie spódnice i używały tych samych kosmetyków, co miesz
kanki Nowego Jorku, głównie różu i szminek. 

Jak podaje profesor RH. Nystrom, w dekadzie lat dwudziestych na 
kosmetyki i zabiegi upiększające Amerykanki wydały wedle różnych sza
cunków od trzech czwartych miliarda do dwóch miliardów dolarów, co 
rzuca nowe światło na nieco złośliwy aforyzm Karla Krausa, zgodnie 
z którym kosmetyka jest nauką o kosmosie kobiety. Na każdej ulicy 
niczym grzyby po deszczu wyrastały salony piękności, oferując maseczki 
upiększające, zwalczanie zmarszczek i obwisłych podbródków, skubanie 
i barwienie brwi oraz inne zabiegi obiecujące przywrócić młodość. Pro
ponowano również lifting twarzy, który szybko stał się popularny. Być 
może to właśnie w owym czasie narodziła się amerykańska wiara w nie
śmiertelność ciała, którą złośliwie przypisują temu narodowi niektórzy 



Europejczycy. O ile w 1917 roku tylko dwie osoby z branży kosmetycz
nej płaciły podatek dochodowy, to w 1927 roku działało już 18 tysięcy 
takich firm. I pomyśleć, że ich oferta była skierowana do wnuczek i praw
nuczek owych dzielnych kobiet, tak podziwianych przed sześćdziesięciu 
laty przez de Tocqueville'a, których nie złamały trudy wędrówki na Za
chód i choć „rysy ich wydawały się zmienione i przywiędłe, ale spojrzenie 
pozostawało śmiałe". Jak zauważył Francuz, Amerykanki „zachowywały 
delikatną powierzchowność" dzięki temu, że nie pracowały nigdy ciężko 
na roli ani nie podejmowały innych prac wymagających siły fizycznej. 

Wraz z modą zmieniała się również figura. Powojenny ideał kobie
cości nie odwoływał się do dojrzałości, mądrości czy wyszukanej gracji. 
Przeciwnie, ambicją każdej kobiety stały się szczupła, chłopięca sylwetka 
i niewielkie piersi. Wygląda na to, że młode Amerykanki zaczęły wyzna
wać kult młodości, a nawet niedojrzałości. Jak gdyby chciały w ten sposób 
stać się kompanami mężczyzn i towarzyszami ich zabaw, a nie biodrza-
stymi matkami rodu, a już z pewnością nie „żonami-matkami" swoich 
mężów. Być może wyrażały w ten sposób pragnienie, by mężczyźni 
„pokochali je jako istoty sobie równe". Tym razem mężczyźni dali się 
przekonać, choć skutek poddania się owej perswazji nie był chyba tym, 
który przed dziesięciu laty miał na myśli doktor Jung. O ile w 1920 roku 
na każde 1000 „najszczęśliwszych amerykańskich małżeństw" przypa
dało 88 rozwodów, to w 1928 roku już 165! Ma się rozumieć rozwody 
były częstsze w większych miastach niż na głębokiej prowincji. Niemniej 
rozluźnienie obyczajów stało się zjawiskiem powszechnym. 

Z dzisiejszej perspektywy amerykańska dekada lat dwudziestych 
jawi się jako laboratorium, w którym duch czasu eksperymentował w za
kresie rewolucji obyczajowej i moralnej. Laboratorium to zaniknął słynny 
krach roku 1929. Co wynikało z owych doświadczeń? Otóż to, że roz
luźnieniu obyczajów sprzyja pewien dobrobyt (w tym przypadku była to 
prosperity lat 1919-1926), który masom pozostawia więcej wolnego czasu 
i każe poszukiwać nowych rozrywek, oraz odpowiednie zaplecze ideolo
giczne (kult nauki w wersji popularnej i freudyzm), które tymże masom 
pozwala się uwalniać od więzów tradycyjnej obyczajowości i moralności. 
W tym przypadku należało jednak odnotować szczególną rolę, jaką ode
grała właściwa oprawa plastyczna tych zjawisk - w końcu dwa pierwsze 
warunki w dziejach ludzkości były już wielokrotnie spełniane. Ową 



oprawę plastyczną zagwarantowały kolorowe czasopisma i filmy, 
a zwłaszcza reklama, która w latach dwudziestych była chyba najsku
teczniejszym nośnikiem gustów modernistycznych w wersji popularnej. 
Gdy po pierwszej wojnie światowej Ameryka rzuciła się w wir wielkiego 
biznesu i masowej konsumpcji, twórcy reklamy zaczęli działać z niespo
tykanym dotąd rozmachem, posługując się „przekonującymi realistycz
nymi fotografiami". I nie da się ukryć, że to właśnie do fotografii rekla
mowej najlepiej pasują słowa, które pół wieku później napisze Susan 
Sontag: „świadomie kokietuje wulgaryzmami, przygarnia kicz, zręcznie 
łączy ambicje awangardy z zyskami komercjalizmu, pseudoradykalnie 
spogląda z wyższością na sztukę jako siedlisko reakcji, elitaryzmu, sno
bizmu, nieszczerości, sztuczności, braku kontaktu z doniosłymi prawdami 
codziennego życia". W reklamie właściwości danego produktu są, ma się 
rozumieć, mniej ważne niż wiedza o tym, czego pragną konsumenci. A cze
góż pragnęli amerykańscy konsumenci owej dekady? Ano tego, co każdy 
człowiek masowy, czyli pieniędzy, młodości i bycia obiektem pożądania 
- tak bowiem brzmią „doniosłe prawdy życia codziennego". Stąd też 
praca twórców reklamy polegała na skojarzeniu dowolnego produktu 
z tymi pragnieniami - mniej lub bardziej sensownie, w sposób szczery 
lub cyniczny. To właśnie wówczas zaczęto wykorzystywać tak zwane 
gwiazdy, które kreował rodzący się przemysł filmowy, do reklamowania 
określonych produktów, których gwiazdy te najczęściej same nie uży

wały. Jednak to nie aspekt ekonomiczny reklam, czyli ich wpływ 
na zwiększenie sprzedaży jakiegoś produktu był naj

ważniejszy, ale ich wpływ na światopogląd i za
chowanie konsumentów poprzez 

utwierdzanie mas w prostac
kim przekonaniu, że 



wieczna młodość, nieustannie rosnące bogactwo oraz niczym nieograni
czona przyjemność seksualna są nie tylko możliwymi, ale i rzeczywiście 
doniosłymi prawdami życia codziennego. Pod koniec dekady siła reklamy 
była już tak wielka, że Frederick L. Allen mógł napisać: „Bystry obser
wator mógłby powiedzieć, że nieważne, kto ustala prawa tego kraju, lecz 
kto wymyśla reklamy o ogólnokrajowym zasięgu. To były właściwe sagi 
owej epoki, romanse i tragedie przedstawiające postaci, które stały się bar
dziej popularne niż bohaterowie jakiejkolwiek powieści". 

Obyczaj o wo-moralnej rewolucji lat dwudziestych położył kres Wielki 
Kryzys, który przyniósł załamanie gospodarki, redukcje płac i wielomi
lionowe bezrobocie. Gdy tylko zachwiał się porządek ekonomiczny, nie
malże natychmiast o kilka cali wydłużyły się spódnice i do łask powróciły 
krezy, plisy, falbanki, a nawet gorsety. Stopniowo powracała też bardziej 
formalna elegancja: długie białe rękawiczki, męskie jedwabne kapelusze 
i fraki. Znalazłszy się w potrzebie, ludzie zaczęli myśleć i szybko doszli 
do wniosku, że nauka, a już zwłaszcza psychologia nie jest w stanie roz
wiązać wszystkich problemów człowieka, w wyniku czego Freud utracił 
tymczasowo swój podejrzany autorytet. Chociaż kraj nie odrzucił całko
wicie wątpliwych zdobyczy wolności wywalczonej w latach dwudziestych, 
zanikła w dużym stopniu dawna histeryczna fascynacja seksem, co, ma się 
rozumieć, nie znaczy, że w tej dziedzinie wprowadzono jakąś prohibicję. 

„Amerykanka" z początku lat trzydziestych, pisał Allen, „nie miała 
już ambicji, by udawać beztroskiego podlotka, z płaskim biustem i chu
dymi nogami. Wygląd rozgorączkowanego dzieciaka wyszedł z mody. 
Reklamy z początku lat trzydziestych przedstawiały już inny typ kobiety: 
bardziej wyniosły, wytrawny, o subtelniejszej zmysłowości. Przyzwoitość 
i romantyzm znów znalazły się w zasięgu jej możliwości". 

Nieco inne, niż proponowane do tej pory wyjaśnienie przemian obycza
jowych XX wieku proponuje Denis de Rougemont w napisanym w 1938 
roku i ponownie opracowanym w 1954 studium poświęconym miłości 
w świecie kultury zachodniej. Powiada on mianowicie, że mniej więcej od 
lat trzydziestych XX wieku nasze życie codzienne przesiąknięte jest 

Celuloidowy erotyzm 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych 



„obsesyjną" seksualnością, której najważniejszym nośnikiem jest skomer
cjalizowana kultura: wszechobecne plakaty reklamowe, prasa codzienna 
i pisma ilustrowane, kino i telewizja, piosenki i obrazy. Wszystko to zdaje 
się odwoływać do pożądania seksualnego. Czy jednak rzeczywiście, pyta 
ów szwajcarski myśliciel, chodzi tu o zalew zmysłowości, wybuch stłu
mionej seksualności? Otóż nie, gdyż instynkt nie zależy od mody, ani 
natura od kultury. Według de Rougemonta to nie instynktowna i pro
kreacyjna seksualność drąży społeczeństwa zachodnie, ale wyidealizo
wany erotyzm, niosący złudną obietnicę pełniejszego życia. Kultura 
masowa zaś wyzwala jedynie pewną formę wyrazu, „sposób mówienia 
0 miłości, spekulowania na jej temat lub ukazywania jej na ekranie. To nie 
płeć, lecz erotyzm, nie zmysłowość, lecz jej publiczne wyznanie, jej poka
zanie, nagle prowokuje nas do zbyt długo odraczanego uświadomienia 
sobie prawdy". 

Erotyzm ten, powiada de Rougemont, zaczyna się tam, gdzie emo
cja seksualna, wychodząc poza swój cel prokreacyjny, staje się celem 
samym w sobie bądź środkiem wyrażania duszy. Nie interesuje jej już 
spełnienie - jest raczej namiętnością dla samej namiętności. Takie rozu
mienie miłości, którego pierwszym wyrazem była opowieść o dziejach 
Tristana i Izoldy, jest profanacją miłości mistycznej skierowanej ku Bogu 
lub Wiecznej Kobiecości. O ile jednak w tym drugim przypadku niedo
stępność przedmiotu uczuć, a zatem „rozłąka kochanków" jest zrozumiała 
1 poniekąd naturalna, o tyle w kontekście ziemskim jest ona oczywistym 
błędem lub nieporozumieniem, gdyż wówczas łącząca kochanków na
miętność staje się jedynie „rodzajem nagiej i obnażającej intensywności, 
gorzkim zubożeniem świadomości odrzucającej różnorodną treść świata, 
obsesją wyobraźni skoncentrowanej na jednym obrazie". Ten „obraz" jest 
tu ważny, gdyż przedmiotem namiętności staje się tu właśnie raczej pewne 
wyobrażenie kochanki lub kochanka, a nie rzeczywista istota, której 
natura ludzka jest jedynie pretekstem do rozpalenia namiętności. W świecie 
takiego erotyzmu „nie ma bliźnich, nie ma obowiązków, nie ma powiązań 
z życiem, nie ma ziemi, ani nieba". 

Ów niebezpieczny erotyzm pojawił się w kulturze Zachodu za 
sprawą herezji manichejskiej - tak przynajmniej uważa szwajcarski 
myśliciel - i w wieku XII funkcjonował jedynie „na obrzeżach średnio
wiecznej podświadomości". Na powierzchnię świadomości wydobyli go 



dziewiętnasto
wieczni roman
tycy, ale dopiero 
w latach trzydzie
stych stał się domi
nującym sposobem 
przeżywania miłości 
przez społeczeństwa 
zachodnie. Zważywszy, 
że według de Rouge-
monta ów średniowieczny 
i heretycki erotyzm rozpo
wszechniany jest przez litera
turę, sztuki plastyczne wraz 
z fotografią oraz muzykę roz
rywkową, nie pobłądzimy chyba 
zbytnio, przypuszczając, że źród
łem nieoczekiwanego renesansu 
tego zjawiska w latach trzydziestych 
XX wieku był zarówno rozwój pew
nych technologii, jak i postępująca 
demokratyzacja - bądź umasowienie -
zachodniego życia. Charakteryzująca 
bowiem namiętność „wola wyrażenia siebie, opisania samej siebie, jakby 
po to, by się sobą cieszyć", staje się możliwa dopiero w świecie tanich 
usług drukarskich, radia i telewizji. Przy czym fotografia i film działają 
na tym polu bardziej efektywnie niż książki, gdyż obrazy są zdecydowa
nie bardziej przystępne dla mas niż słowo pisane. Jak zauważy później 
Susan Sontag, uprzemysłowienie fotografii i powszechna dostępność 
zdjęć spełniły „obietnicę zawartą w fotografii od samego początku - była 
to demokratyzacja wszelkich doświadczeń i przeżyć uzyskana za pomocą 
przełożenia ich na obrazy". 

Ponadto już z samej swej istoty fotografia i kinematografia zdają się 
szczególnie predestynowane, by służyć erotyzmowi, podkreślając nie
dostępność kochanki lub kochanka, która jest warunkiem koniecznym 
erotycznego romansu. Raz jeszcze zacytujmy Susan Sontag: „Poczucie 



nieosiągalności, które można łatwo wywołać fotografią, przypomina pod
sycanie uczuć erotycznych poprzez mnożenie przeszkód na drodze do 
połączenia się z przedmiotem westchnień". Czyż nie mamy tu do czynie
nia z opisem tej funkcji fotografii, która służy podsycaniu namiętności 
romansowej? I dalej: „Fotografia kochanka ukryta w portfelu mężatki, 
plakat z fotosem gwiazdy rockowej przypięty nad łóżkiem nastolatka lub 
nastolatki, znaczek ze zdjęciem polityka w trakcie kampanii wyborczej 
przypięty do marynarki głosującego, fotografia dzieci taksówkarza za
tknięta za lusterko w samochodzie - wszystkie te zastosowania fotografii 
jako talizmanu wyrażają uczucia sentymentalne i ujawniają podświadome 
zabiegi magiczne. Stanowią bowiem próbę nawiązania kontaktu albo 
odsyłają do innej rzeczywistości". 

Zatrzymajmy się przez chwilę przy plakacie z fotosem gwiazdy. 
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych wielką popularnością cieszyły 
się tak zwane pinup girls, czyli dziewczyny lub kobiety, których wizerun
ki zainteresowani mężczyźni mogli sobie „przypiąć" na ścianie. Pinups to 
zarówno zdjęcia gwiazd uznawanych za symbole seksu, jak i malunki 
przedstawiające mocno wyidealizowane egzemplarze płci pięknej. Ko
biety z owych plakatów występowały czasami w przewiewnych strojach 
wieczorowych, częściej jednak w strojach niekompletnych lub w samej 
bieliźnie; wyróżniały je długie nogi, notorycznie podwinięte sukienki, 
rozkoszne pończochy, sterczące piersi, opięte cudownie dopasowanymi 
biustonoszami, oraz rozczulający wyraz słodkiej buzi. Zazwyczaj przed
stawiano je w pozach, jakie przystają raczej rozbrykanym nimfetkom niż 
kobietom dojrzałym, które sugerowały ich kształty. Dla większości męż
czyzn były bez wątpienia godne pożądania, a zarazem absolutnie niedo
stępne, albowiem nie istniały i służyły jedynie rozbudzaniu namiętności 
do doskonale nieistniejącej kochanki. 

De Rougemont zwraca również uwagę na niezwykłe zainteresowanie 
i popularność, jaką w owych latach cieszy się romans jako gatunek filmowy, 
zwłaszcza w Ameryce. Jest to oczywiście opowieść na usługach erotyz
mu, powtarzająca się w nieskończoność historia kochanków, którzy na 
drodze do spełnienia napotykają niezliczone przeszkody, którymi karmi 
się ich wielka namiętność. Romans jest kategorią szczególną: nie intere
suje go ani rozkosz zmysłowa, ani płodny spokój małżeństwa. Żadna inna 
znana nam cywilizacja, powiada szwajcarski autor, nie wyniosła na tak 



wysoki piedestał „miłości" zwanej romansem; żadna inna cywilizacja nie 
usiłowała z takim uporem oprzeć małżeństwa na miłości rozumianej w tak 
niewiarygodnie uproszczony i niemądry sposób. Fakt, że filmy te kończą się 
zwykle happy endem jest tylko kolejnym piętrem profanacji mim i chwi
lowym ustępstwem na rzecz umysłowości człowieka masowego. Happy 

end „wyraża w sposób doskonały idealną syntezę dwóch przeciwstaw
nych pragnień: pragnienia, by nic się nie układało, i pragnienia, by wszy
stko się ułożyło". To pierwsze jest pragnieniem romantycznym, to drugie 
zaś mieszczańskim. 

I pomyśleć, że minęło dopiero ćwierć wieku od czasu, gdy doktor 
Jung nawoływał purytańskich Amerykanów, aby choć część swojego 
libido, skierowanego wyłącznie na podbój rynku, przeznaczyli na 
poprawę damsko-męskich relacji w swych małżeństwach... 

Wszelkie rozluźnienie obyczajów stwarza zagrożenie dla małżeństwa. 
Chociaż Benedetto Croce instytucję tę nazwał grobem miłości, my jes
teśmy świadkami czegoś zgoła odwrotnego, a mianowicie miłości stano
wiącej grób małżeństwa. W ten sposób, powiada de Rougemont, wyraża 
się prymat miłości nad ustalonym porządkiem społecznym. Za pomocą 
obrazów ludzie Zachodu nauczyli się kochać namiętny romans, opiewany 
przez ich kilkusetletnią literaturę. Romans, który nie jest miłością speł
nioną, ale pasją - ta zaś nieodłącznie wiąże się z cierpieniem. Choć 
romansowa miłość potrafi czasem pokonać niezliczone przeszkody, 
w końcu i tak potknie się o tę ostatnią, jaką jest trwanie. Małżeństwo na 
takie przygody pozwolić sobie nie może: jeżeli nie będzie trwałe, straci 
cały sens. A zatem erotyczna miłość romansu musi wejść w konflikt 
z instytucją małżeństwa. 

„Układ sił przedstawia się następująco. Z jednej strony istnieje 
moralność rozwoju gatunkowego i społecznego w ogólności, mniej lub 
bardziej naznaczona przez religię; nazywamy ją moralnością mieszczańską. 
Z drugiej strony mamy moralność inspirowaną przez środowisko literac
kie i artystyczne; jest to moralność namiętnych uczuć, moralność romansu. 
Wszyscy młodzieńcy z zachodniej burżuazji zostali wychowani w sza
cunku dla idei małżeństwa, ale równocześnie zanurzają się w atmosferę 

Miłość grobem małżeństwa 



romantyczną dzięki lekturze, widowiskom i wielkiej obfitości szczegółów 
życia powszedniego, których podtekstem jest uznawanie namiętności za 
wartość najwyższą, godną poznawania, nadającą dopiero życiu rangę 
pełni. Trzeba przejść przez namiętność - taka jest codzienna wymowa 
aluzji. Namiętność zaś i małżeństwo nie przystają do siebie. Ich przy
czyny i ich cele wykluczają się. Z ich współistnienia w życiu wyrastają 
nierozwiązywalne problemy. Ich konflikt permanentnie zagraża społecz
nemu poczuciu bezpieczeństwa". 

Ludzie Zachodu zdają się nie zauważać, ubolewa de Rougemont, że 
pasja miłosna nieuchronnie prowadzi ich ku nieszczęściu, ponieważ spo
łeczeństwo i obyczaje sprawiają, że namiętna miłość zwykle przybiera 
formę cudzołóstwa. I w rzeczy samej, gdyby ktoś miał wyrobić sobie 
zdanie na temat kultury zachodniej na podstawie jej literatury i kinema
tografii, musiałby stwierdzić, że cudzołożenie jest w niej jednym z naj
popularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. Cudzołóstwo stało 
się przedmiotem zarówno subtelnych analiz psychologicznych, jak i wo
dewilowych dowcipów, staroświecka zaś wierność małżeńska jawi się już 
tylko jako konformizm, jeżeli nie filisterstwo. Zachodnia literatura i - nade 
wszystko - kinematografia żyją z kryzysu instytucji małżeństwa, być 
może nawet podtrzymują go, jeśli wręcz nie promują. Wkrótce po tym, 
jak zachęcony przez materialistyczne ideologie naszych czasów - darwi
nizm, marksizm i freudyzm - człowiek Zachodu odrzucił społeczno-reli-
gijną oprawę małżeństwa, okazało się, że instytucja ta nie jest już w stanie 
sprostać jego psychologicznym oczekiwaniom. 

Bardzo istotny w teorii de Rougemonta wydaje się fakt, że współ
cześni kochankowie nie są w stanie ujrzeć siebie własnymi oczami, gdyż 
wzorce piękna wyznaczane są przez Hollywood. Oto nowa rola, jaką 
przyjmują na siebie wizerunki kobiet, od których zaczęliśmy tę opowieść. 
Za sprawą owych wizerunków, które najczęściej są właśnie zdjęciami, 
mężczyzna nie widzi w kobiecie całkowitego człowieka, ale „czarodziej
kę z legendy, półboginię, półbachantkę, senne marzenie i uosobienie płci". 
W ten sposób przedmiot namiętności zostaje odpersonalizowany, wybór 
zaś determinuje moda lub handel. Jak napisze później Susan Sontag: 
„Społeczeństwa przemysłowe zamieniają swoich obywateli w narkoma
nów obrazu: jest to odmiana zatrucia psychicznego, której najtrudniej się 
opierać. Przejmująca tęsknota za pięknem, pragnienie, by skończyło się 



to nieustanne wyszukiwanie czegoś ukrytego pod powierzchnią. Potrzeba 
odkupienia i świętowania cielesności świata - wszystkie te elementy 
uczuć erotycznych potwierdzają się w przyjemności, jaką czerpiemy 
z fotografii". Jednak Sontag zdaje sobie sprawę, że obcowanie z coraz 
większą liczbą takich obrazów (nieruchomych i poruszających się) wyob-
cowuje i utrudnia funkcjonowanie w normalnej rzeczywistości. Tymcza
sem współczesny mąż cierpi z powodu piękności innych kobiet - należa
łoby raczej powiedzieć: piękności innych wizerunków - i sądzi, że jego 
żona nie może im dorównać, chociażby nawet inni uznawali ją za piękną. 
W ten sposób nie może ani posiadać, ani kochać tego, co ma w rzeczy
wistości. Służący erotycznej namiętności obraz, w pewnym sensie dosko
nały i prosty, przewyższa rzeczywistość, co jest możliwe dzięki temu, że 
po pierwsze nie chodzi tu o piękno duchowe, ale cielesne, po drugie zaś 
dlatego, że przedstawia on właściwie piękno nie z tego świata. Nie może 
być inaczej, gdyż to, co fascynujące w życiu rzeczywistym, nie rozgrywa 
się na płaszczyźnie, którą dałoby się sfotografować bądź sfilmować, ale 
raczej pod powierzchnią, spod której należałoby to wydobyć; nie nadaje 
się również na materiał romansowej narracji. 

Nowoczesna koncepcja szczęścia, ciągnie de Rougemont, koncepcja 
fałszywa, rozumiejąca szczęście jako dobro, które należy zdobywać 
w nieustających podbojach, a nie stan łaski, w którym można by trwać, 
sprawiła, że współczesny mąż jest w stanie pożądać swoją żonę dopiero 
wtedy, gdy wyobrazi ją sobie jako kochankę, najlepiej podobną do gwiazd 
filmowych zamieszkujących kiczowate przestrzenie mniej lub bardziej 
sentymentalnych scenariuszy. Tam, gdzie ów cherlawy kochanek współ
czesności nie dostrzega podniecających przeszkód, jakie zaoferować mu 
może przygoda miłosna, natychmiast pada ofiarą nudy. 

Badając przyczyny owego osuwania się w znudzenie, można dodać, 
że nie bez znaczenia jest tu fakt, iż człowiek współczesny, który patrzy na 
świat przez pryzmat sentymentalnych filmów, posiada w swoim mnie
maniu daleko idący wgląd w intymność ich bohaterów. Zapomina, że jest 
to intymność powierzchowna, dotycząca jedynie tego, że widzi jak zacho
wują się oni w różnych, często mało prawdopodobnych sytuacjach. Taka 
jest w końcu logika tych opowieści. Niemniej widz nasz nabiera przeko
nania, że intymność łącząca go z celuloidowymi postaciami jest wartoś
cią, którą należałoby przenieść w życie realne. Postacie filmowe są 



w pewnym sensie obnażone i on 
również pragnie się obnażyć. 
Próbuje nawiązać tak zwaną głę
boką więź ze swoją małżonką 
lub partnerką, a w karkołom
nym tym przedsięwzięciu se
kundują mu wszelkiego autora
mentu kolorowe czasopisma. 
Być może to właśnie z owej 
pasji do filmów wziął się współ
czesny wynalazek zwierzania 
się kobietom i naiwne prze
świadczenie, że intymności łoża 
małżeńskiego towarzyszyć mu
si intymność duchowa. Przed
sięwzięcie to skazane jest, ma 
się rozumieć, na porażkę, gdyż 
- jak powiada Robert Nisbet -
stymulatorem intymności du
chowej jest samo bogactwo 

umysłu, a „tylko nieliczni obdarzeni są tak głęboką zasobną, wielowar
stwową świadomością, jaka jedynie potrafi nastarczyć dłużej rozpasanej 
intymności. To jeden z powodów, dla których dziś w Ameryce tak często 
rozpadają się małżeństwa". Z braku bogactwa umysłu wzajemne zwierze
nia okazują się zwykle tak mizerne, że „nieuchronnie odzierają ze złudzeń, 
wpędzają w nudę, jak i budzą przykre uczucie duchowego ubóstwa". 

Doznawszy zatem i na tym polu nieuchronnego rozczarowania, 
bohater nasz - lub bohaterka - zaczyna tęsknić za nowym romansem, 
a wymóg wierności małżeńskiej jawi się im jako nieprzyjemne ograni
czenie narzucone spontaniczności (niesławne prawo do bycia sobą) i skry
tym pragnieniom przez okrutną decyzję życiową. I znów widzimy, jak 
daleko odeszli współcześni - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - od 
ideału owych dziewiętnastowiecznych kobiet amerykańskich, które 
wychodziły za mąż, „gdy ich umysł był już doświadczony i dojrzały", 
dzięki czemu dobrowolnie „przyjmowały na siebie jarzmo i dzielnie 
znosiły swą nową kondycję, gdyż same ją sobie wybrały". 



Choć kryzys małżeństwa w cywilizacji zachodniej jest faktem i trwa 
od kilku dziesięcioleci, trudno powiedzieć, czy de Rougemont ma rację, 
upatrując jego przyczynę w kilkusetletnim konflikcie między namiętno
ścią miłosnej pasji a instytucją tradycyjnego małżeństwa. O ile na pozio
mie opisu zjawiska erotyzmu jego argumenty są do przyjęcia, to gdy 
wskazuje na heretyckie źródła tego fenomenu, przeciwstawionego chrze
ścijańskiemu małżeństwu, wydaje się mniej przekonujący. W końcu kieru
nek od miłości zmysłowej do mistycznej, który w Uczcie wskazuje Platon, 
wydaje się być propozycją całkiem rozsądną i w przypadku człowieka 
odpowiednio rozwiniętego pod względem intelektualnym i duchowym 
nie musi wcale prowadzić do podważania sensu małżeństwa. Jeżeli nawet 
erotyzm romansowy został wypreparowany ze swego przyrodzonego kon
tekstu manichejskiego z jego ostrym przeciwstawieniem duszy i ciała, to 
rozpowszechnienie się jego sprofanowanej wersji było możliwe wyłącznie 
dzięki nowym nośnikom kultury popularnej. Jednak sam fakt istnienia, 
a nawet dominacji kultury popularnej nie ma raczej nic wspólnego ze 
średniowieczną herezją. Choć bez wątpienia wiąże się z ogólnym kryzysem 
duchowości. Innymi słowy, namiętność nie musi pochodzić ze źródła, na 
które wskazuje de Rougemont, ale po prostu z kombinacji instynktu płcio
wego ze zwykłym brakiem odpowiedzialności i poszukiwaniem prostych, 
jeśli nawet krótkotrwałych, gratyfikacji przez człowieka masowego. 

Jednak lata sześćdziesiąte przynoszą zmiany, które stawiają pod znakiem 
zapytania samą rzeczywistość erotyzmu, o którym pisał de Rougemont. 
Oto bowiem stosunki damsko-męskie wchodzą w nową fazę, charakte
ryzującą się przeniesieniem akcentu z namiętności duszy na namiętność 
ciała, namiętność rozkoszy seksualnej. Podejrzanej proweniencji psy
chologowie lub inni mandaryni kultury masowej, flirtujący z polityką, 
snują właśnie nowe projekty swobody seksualnej. Marcuse, guru nie
szczęsnych hippisów, obiecuje, że pokonanie kapitalizmu z jego fałszywą 
świadomością to droga do społeczeństwa, w którym największe gratyfika
cje będą miały właśnie charakter seksualny. Na tego rodzaju propagandę 
najbardziej podatna jest najmniej wyrobiona intelektualnie część społe
czeństwa, czyli młodzież i masy. Jednak w czasach rosnącego dobrobytu 
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i umysłowego rozleniwienia głos tych grup zyskuje na znaczeniu ponad 
wszelką rozsądną miarę. 

Na tym nowym etapie swej ewolucji nieustannie spragniony przy
jemności człowiek masowy gotów jest zrezygnować z namiętności ro
mansu, która kojarzy mu się nie tyle z manichejskim erotyzmem, co raczej 
z mieszczańskim sentymentalizmem. Jak napisze o tym okresie Allan 
Bloom: „Ruch wyzwolenia seksualnego chciał być postrzegany jako afir-
macja zmysłów i niezaprzeczalnego sprzeciwu wobec naszej purytańskiej 
tradycji, społecznych pęt i konwenansów, wspomaganych przez biblijny 
mit grzechu pierworodnego. Z początkiem lat sześćdziesiątych wszczęto 
eksperyment, który miał na celu sprawdzenie, jakie są dopuszczalne gra
nice swobodnego wyrażania seksualizmu; granice te wkrótce rozwiały 
się lub zniknęły niepostrzeżenie już wcześniej". 

Widzimy wyraźnie, że świat znów poszedł o krok dalej. Najbardziej 
spektakularnym skutkiem rewolucji seksualnej, powie Bloom, jest bez-
namiętność. O ile romans zachęcający, a może wymuszający cudzołóstwo 
potrzebował pewnych obyczajowych barier, w tym także obyczajowych, 
aby podsycać namiętność związaną z ich pokonywaniem, o tyle świat lat 
sześćdziesiątych obala wszelkie bariery, a wtedy okazuje się, że namięt
ność jest niemożliwa. Jakież to bariery? Jedną z nich była wstydliwość ko
biet, na którą pierwszy atak przeprowadzono w dekadzie lat dwudziestych. 
„Według dawnej recepty na seksualizm", pisze Bloom, „wstydliwość była 
cnotą główną kobiety, ponieważ ujmowała pożądanie w pewne karby 
i zestrajała jego zaspokojenie z prokreacją i wychowaniem dzieci, ryzyko 
zaś i odpowiedzialność spadały naturalnie - to jest biologicznie - na 
kobiety. Chociaż wstydliwość utrudniała pożycie seksualne, tak rozu
miane zaspokojenie pożądania było treścią poważnego życia i uatrakcyj
niało subtelną grę płci, ponieważ skruszyć wolę kobiety było czymś równie 
istotnym, jak posiąść jej ciało. Umniejszenie czy wykorzenienie wstydli-
wości bez wątpienia ułatwia osiągnięcie celu pożądania... lecz także burzy 
całą konstrukcję zaangażowania i przywiązania, sprowadzając seks 
wyłącznie do cielesności". 

Również dezaprobata rodziców dla sypiających ze sobą nastolatków 
okazała się przeszkodą łatwą do pokonania. Musimy pamiętać, że rodzice 
nastolatków lat sześćdziesiątych, podobnie jak ich pociechy, wychowywani 
byli przez rynek i telewizję, które w owym czasie przejęły już większość 



wychowawczych plenipotencji rzeczywistych rodziców. Ma się rozumieć 
proces ten miał więcej wspólnego z hodowlą niż autentycznym wycho
wywaniem. Dzięki wytężonej pracy ducha kultury masowej nad wyrozu
miałością biologicznych rodziców zniknął problem tak zwanej wolnej 
chaty i szukająca odosobnienia młodzież coraz rzadziej musiała w tym 
celu korzystać z samochodu. Seks przedmałżeński przestał stanowić jaki
kolwiek problem. Za sprawą rozwoju nauki i techniki, które zalewały 
rynek środkami antykoncepcyjnymi, znikł lęk przed chorobami wene
rycznymi i zmniejszyło się ryzyko niechcianej ciąży. Młodzi ludzie coraz 
częściej żyli ze sobą bez ślubu, co jeszcze w latach dwudziestych ucho
dziło jednak za przedsięwzięcie niebezpieczne, w trzydziestych zaś 
i czterdziestych za obyczaj raczej artystowski. Po raz kolejny w tym stule
ciu świat ogarnęła obsesja seksu. 

Po upływie dekady problem jest na tyle widoczny, że sporo uwagi 
poświęcają mu dwaj uczeni, przedstawiciele różnych kultur, Brytyjczyk 



Arnold Toynbee i Japończyk Daisaku Ikeda, dyskutujący nad przyszłością 
ludzkości. Według Ikedy, „dzisiejsza swoboda seksualna, zjawisko znane 
na całym świecie, chociaż szczególnie wyraźne w Europie, Ameryce 
i Japonii - rozszerza się w tak wielkim tempie i z tak wielką siłą, że 
zagraża samym fundamentom współczesnego społeczeństwa. Rzeczy 
uznawane kiedyś za wstydliwe teraz robi się zupełnie otwarcie i równie 
otwarcie o nich mówi". Toynbee zgadza się z nim, kładąc nacisk na 
zachowanie ludzkiej godności. „Stosunki seksualne pozbawione miłości 
i godności, oraz sprowadzone jedynie do zaspokojenia zwierzęcego pożą
dania, prowadzą do duchowej degradacji". Po czym uwzględniwszy oczy
wistą różnicę między światem zwierząt a światem ludzi, dodaje ze smut
kiem: „Wśród ludzi seks bez godności i miłości nie ma nawet charakteru 
zwierzęcego: znajduje się pod względem duchowym i moralnym na po
ziomie niższym niż wyznaczony przez naturę poziom stosunków seksual
nych zwierząt". Brytyjski historyk zwraca przy tym uwagę, że ludzkie 
zasady, obyczaje i zwyczaje stanowią pewien spójny całościowy system 
powiązań, w wyniku czego swoboda lub restrykcyjność w jednej sferze 
natychmiast rozszerzają się na inne. Stąd „nie przypadkiem wolności 
w stosunkach seksualnych towarzyszy obecnie swoboda zażywania nar
kotyków, nieuczciwość i przemoc jako najłatwiejszy sposób uzyskiwa
nia celów osobistych czy politycznych". Powody takiego stanu rzeczy 
Ikeda upatruje w utracie moralności i braku miłości, które wynikają ze 
skłonności współczesnych do pojmowania świata wyłącznie w katego
riach wartości materialnych. Seks, powiada, stał się jedynie środkiem do 
osiągania przyjemności w całkowitym oderwaniu od duchowości: „stąd 
sposobem na przywrócenie człowieczeństwa zachowaniom seksualnym 
jest eliminacja sił zewnętrznych, które ciemiężą ducha". Jest to, ma się 
rozumieć, głos wołającego na puszczy. 

Począwszy od lat sześćdziesiątych trudną do przecenienia rolę w re
wolucji obyczajowej odgrywa muzyka popularna, adresowana do coraz 
młodszych słuchaczy: „Muzyka rockowa", pisze Bloom, „odwołuje się 
tylko do jednej, najbardziej barbarzyńskiej ze wszystkich namiętności: 
pożądania płciowego; nie do miłości, nie do Erosa, lecz do raczkującego 
i nie wykształconego pożądania płciowego". Gdy tylko potężny przemysł 
muzyczny zorientował się, że dzieci są jedną z nielicznych grup o sporych 
wolnych dochodach w postaci kieszonkowego, zaczął proponować im 



seks, na przyjęcie którego dzieci te nie są jeszcze przygotowane, gdyż nie 
mają żadnego wyobrażenia na temat miłości, małżeństwa i obowiązków 
związanych z dorosłym życiem. Pierwszym obowiązkiem, jaki poznają, 
jest obowiązek wyciągnięcia pieniędzy z portfela rodziców na nowe płyty. 
Ponieważ rock ma rytm stosunku płciowego - o czym dzieci doskonale 
wiedzą - a teksty popularnych piosenek bardzo często aluzyjnie bądź 
dosłownie opisują akty cielesne, ciągnie Bloom, muzyka rockowa działa 
na nastolatków znacznie silniej niż pornografia i zachęca ich do podejmo
wania współżycia seksualnego. W ten sposób dzieci okradane są z dzie
ciństwa i to za pieniądze swoich własnych rodziców. 

O ile przemiany obyczajowe lat dwudziestych miały w tle pierwszą 
wojnę światową i niesłychane przebudowanie wartości, a ich bojowni
kami byli młodzi ludzie, którzy o tę wojnę w większym lub mniejszym 
stopniu się otarli, to świat bojowników przemian obyczajowych lat sześć
dziesiątych i późniejszych jest światem młodzieży rozpieszczonej 
i wychowanej w całkowitym rozprzężeniu obyczajowym. By przekonać 
się, jak wielki dystans dzieli te dwa światy, wystarczy przywołać dla 
porównania stosunkowo niewinny obraz, skreślony przez Allena piszą
cego o rozrywkach lat dwudziestych. Mamy tu zagubionych młodych 
ludzi przeświadczonych, że oto nastąpił koniec pewnego świata, gdyż 
wszystkie wartości, jakie znali, zostały podważone: „saksofony rzewnie 
łkały, flaszka ginu wędrowała wokoło, tańczące pary obracały się leni
wie z na wpół przymkniętymi oczami, a świat zewnętrzny, tak okrutny 
i szalony, na tę jedną noc przestawał istnieć". Pół wieku później dużo bar
dziej drastyczny obraz daje nam Bloom obserwujący dorastającego nasto
latka lat osiemdziesiątych: „którego ciało podryguje w takt orgiastycz-
nych rytmów; którego uczucia wyrażają się w hymnach na cześć rozkoszy 
onanizmu bądź mordowania rodziców; którego ambicją jest zdobycie 
sławy i bogactwa poprzez naśladowanie rockmana nieokreślonej płci. Sło
wem, życie zamienia się w nieprzerwaną, komercyjnie konfekcjonowaną 
fantazję masturbacyjną". 

Nie od rzeczy będzie tu dodać, że począwszy od lat siedemdziesią
tych muzyce młodzieżowej towarzyszą tak zwane teledyski. Trudno 
powiedzieć, czemu mają służyć. Najprawdopodobniej jednak są próbą 
przełożenia hałaśliwych i orgiastycznych rytmów popularnego muzyko
wania na dominujący w naszej cywilizacji język obrazów. 



Koniec wieku XX 
Rzecz jednak w tym, że z dużej chmury spadł niewielki deszcz. Jak ujął 
to Allan Bloom, „swoboda seksualna obiecywała ni mniej, ni więcej tylko 
szczęście, rozumiane jako wyzwolenie olbrzymich energii - skumulo
wanych przez mroczne tysiąclecia tłumienia - w jednych wielkich bacha-
naliach. Tymczasem ryczący w szafie straszliwy lew po otwarciu drzwi 
okazał się udomowionym kotkiem". Seksualne eksperymenty drugiej 
połowy XX wieku nie odkryły nic spektakularnego, nie wyzwoliły żadnej 
energii, nie stworzyły żadnej sztuki, wreszcie w żaden sposób nie uszczę
śliwiły człowieka Zachodu. Przyczyniły się natomiast do dalszej erozji mał
żeństwa, rodziny i społeczeństwa. Doprowadziły do powszechnego roz
luźnienia obyczajów, co - jak przed 150 laty zauważył przenikliwy markiz 
de Tocqueville - jest dużo bardziej niebezpieczne niż wielkie nawet 
zepsucie nielicznych. 

De Rougemont zdawał sobie sprawę, że cywilizacja Zachodu nie 
mogłaby się rozwinąć bez dyscypliny seksualnej, którą podważa erotyzm, 
jednocześnie jednak zaznaczał, że bez erotyzmu i dopuszczanych przez 
niego swobód stałaby się jedynie dostosowana ściśle do wymogów pro
dukcji materialnej i uspołecznionej prokreacji. Tymczasem życie okazało 
się znów bogatsze niż rozważania teoretyczne: oto bowiem narodziła się 
nowa kultura, która pozbawiona jest zarówno dyscypliny seksualnej, jak 
i erotyzmu. Podczas gdy de Rougemont poświęcił swoje dzieło demasko
waniu nadmiernej namiętności, zżerającej dusze współczesnych mu ludzi 
Zachodu, trzydzieści lat później Bloom zauważył, że młode pokolenie 
wyhodowało sobie nowy rodzaj duszy: „O wszystkich odmianach seksua
lizmu, które uskuteczniali studenci, już wcześniej słyszałem. Jednak ich 
brak namiętności, nadziei, rozpaczy, poczucia pokrewieństwa miłości 
i śmierci jest dla mnie nie do pojęcia". Na domiar złego nowa kultura 
zdaje się w ogóle nie dostrzegać społecznego wymiaru prokreacji. 

Co nie znaczy, ma się rozumieć, że media przestały promować 
nagość i seks, ani że człowiek masowy porzucił wiarę w doniosłe prawdy 
swego życia codziennego, takie jak wieczna młodość i wieczna przyjem
ność. Świat lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przypomina wnęt
rze szafki mieszkańca hotelu robotniczego, wyklejonej wyciętymi z gazet 
kolorowymi zdjęciami nagich kobiet. Coraz częściej pojawiają się 



również zdjęcia półnagich mężczyzn. „W dzisiejszych czasach studenci 
bombardowani są obrazami doskonałego ciała i nieustannie za tymi obra
zami podążają", powiada Bloom. „Pozbawieni przewodnictwa literatury 
nie posiadają już jednak żadnego obrazu doskonałej duszy, dlatego nie 
starają się tej doskonałości osiągnąć. Nie podejrzewają nawet, że coś 
takiego istnieje". 

Rozpoczęta mniej więcej w latach czterdziestych nobilitacja cielesno
ści odbitej w obrazach, powielanych przez popkulturę, trwa w najlepsze 
i posuwa się coraz dalej. Jak pisze Naomi Wolf: „Gdy w latach siedemdzie
siątych wchodziłam w dorosłość, nadal czymś fajnym było zaproponować 
młodemu mężczyźnie obecność prawdziwej nagiej i chętnej kobiety". Ale 
nie dziś. „Dziś prawdziwie nagie kobiety to gorszy rodzaj pornografii". 
Rozczarowanie swą rzeczywistą powłoką w połączeniu z dominującym 
kultem ciała - w końcu nie ma już Boga ani duszy - nakręca koniunkturę 
na wszelkiego rodzaju siłownie i aerobiki, przede wszystkim powoduje 
jednak nagły rozkwit chirurgii plastycznej. Nie wystarcza już makijaż 
i farbowanie włosów; na rynku pojawiają się szkła kontaktowe, za po
mocą których można zmieniać kolor tęczówki, implanty zębów, silikonowe 
piersi i usta. Starzejące się niewiasty naciągają niemiłosiernie skórę na 
swych smutnych twarzach, podczas gdy młodsze nagminnie pomniejszają 
sobie nosy - coraz liczniejsze zakłady poprawiające urodę mas na całym 
świecie odsysają co miesiąc tony tłuszczu. Także moda zmienia się w tem
pie, jakiego nie powstydziłaby się namiętność romansu. Człowiek maso
wy próbuje dogonić idealny model, który od kilkudziesięciu lat podsuwa 
mu cywilizacja obrazkowa. Na nieco głębszym poziomie chirurgia pla
styczna przeobraża się w transplantologię - obie te dziedziny są wyra
zem tęsknoty za wieczną młodością i nieśmiertelnością ciała, co jest 
w pełni zrozumiałe w świecie, w którym człowiek składa się już jedynie 
z paszportu i materiału genetycznego. Filozofia, jaka ukrywa się pod tymi 
działaniami, jest filozofią człowieka-samochodu: ma mieć ładny design 

i być sprawny, a jeżeli jakaś część - lub nawet cały podzespół - przesta
nie funkcjonować jak należy, wymienia się ją w szpitalu zamienionym 
w nowoczesny warsztat. Wszystko po to, by zwiększyć atrakcyjność swej 
oferty seksualnej i maksymalnie ją przedłużyć. 

Dla młodych ludzi, dorastających w takim świecie, stosunek seksu
alny nie jest czynnością bardziej spektakularną niż zjedzenie hamburgera. 



Kiedy odczuwają głód, jedzą, kiedy odczuwają pożądanie, spółkują bez 
zbędnego zachodu. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta „w młodym wieku 
oswoili się z cudzą cielesnością i mają niewiele zahamowań, jeżeli cho
dzi o wykorzystywanie własnej cielesności do szeroko zakrojonych celów 
seksualnych". Nie boją się chorób wenerycznych - od czasu, gdy poszli 
do szkoły, mają nieskrępowany dostęp do środków antykoncepcyjnych. 
Nie cenią dziewictwa ani u siebie, ani u partnerów. Wszyscy z góry zakła
dają, że nie są pierwsi w życiu wybranka i specjalnie ich to nie martwi. 
„Zdarzają się młodzi ludzie, którzy są mężczyznami i kobietami w wieku 
lat szesnastu i erotyka nie kryje w sobie dla nich żadnych niewiadomych", 
pisze Bloom w połowie lat osiemdziesiątych. „Są dorośli w tym sensie, 
że już się specjalnie nie zmienią. Być może zostaną wybitnymi fachow
cami w swej dziedzinie, lecz ich dusze są jak nienadmuchany balon. Świat 
jest dla nich taki, jaki jawi się zmysłom, nieubarwiony przez wyobraźnię, 
wytrawiony z ideałów. Z doktryny seksualnej naszej epoki rodzą się mi
liony nienadmuchanych dusz". Syci łatwo dostępnych zaspokojeń ciała są 
duchowo oklapli. 

Taka atmosfera nieubłaganie wywiera wpływ na jakość 
związków zawieranych przez przedstawicieli obu 

płci - związków, które jeszcze do niedawna 
były nazywane małżeństwami lub ro

mansami. Ponadto, zważywszy 
że - jak powiada Toynbee 

miłość między 
mężem i żoną 

oraz mię
dzy rodzi

cami i dzieć
mi jest samym 

sercem społecz
ności i moralności, 

można powiedzieć, że 
wywiera ona wpływ na 

całe społeczeństwo. Mał
żeństwo tradycyjne miało 

służyć poniekąd kształtowaniu 



pożądania seksualnego, zwłaszcza pożądania odczuwanego przez męż
czyznę, który z natury nie żywi pragnienia, by opiekować się swym potom
stwem. Stąd też, według Blooma, „dobrowolny związek małżeński i zdol
ność, by wytrwać w nim nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie, to 
dowód kultury, społecznie przekształconego pożądania. To także dowód, 
że człowiek jest wolny, potrafi przezwyciężyć naturę na rzecz moralności, 
nie unieszczęśliwiając się przy tym. Kierując swe pożądania wyłącznie ku 
jednej osobie, w której pociąga go piękno i cnota - co nie jest znane czło
wiekowi naturalnemu - człowiek wynosi seks do rangi miłości". 

Tymczasem wraz z nastaniem swobody mężczyźni utracili jedną 
z najsilniejszych i najstarszych motywacji do zawarcia małżeństwa: nie 
potrzebująjuż się żenić, aby zapewnić sobie zaspokojenie seksualne! Stąd 
też wiele współczesnych par mieszka razem, nie myśląc nawet o mał
żeństwie. Jest to tylko wygodny układ, seks zaś to jedna z wygód, obok 
prądu i bieżącej wody, które obie strony otrzymują w zamian za zapłacony 
czynsz. Odkąd praktyki seksualne stały się całkowicie kwestią wolnego 
wyboru, nie znajdują oni wystarczającej motywacji dla jakiejkolwiek wią
żącej decyzji. Kiedy już dochodzi do małżeństwa, nie jest to zwykle 
wynik uświadomionej woli podjęcia małżeńskich zobowiązań - jak 
w czasach opisywanych przez Tocqueville'a - ani też nagłego przypływu 
namiętności - jak w czasach opisywanych przed de Rougemonta - ale 
wybór podyktowany bezwładem i poszukiwaniem wygody. 

W tej nowej sytuacji mężczyźni łatwiej niż kiedyś zaspokajają swe 
pożądanie, wielu jest uwodzonych. Zwolnieni ze wszystkich starań i aten
cji wobec kobiet, których wymagał od nich dawny świat, co najwyżej 
muszą się martwić o swoją sprawność seksualną, gdyż mogą być pewni, 
że kobiety porównują ich z innymi kochankami. Ponieważ jednak fizjo
logia męska stawia im pewne ograniczenia, wciąż woleliby być stroną 
inicjującą. Z kolei kobiety, które na razie cieszą się jeszcze swoją wolno
ścią, przeczuwają, że również w tej nowej sytuacji są wykorzystywane, 
gdyż na dłuższą metę to one bardziej potrzebują mężczyzn niż mężczyźni 
ich. Choć na pozór spełniły swe marzenie z lat dwudziestych, by stać się 
kumplami i towarzyszami mężczyzn, to dzisiaj zdają sobie sprawę, że 
w tej roli po swoich obecnych partnerach niewiele mogą się spodziewać. 
„Gardzą dawnym męskim poglądem, że każda kobieta prędzej czy póź
niej się odda (między innymi dlatego teraz oddają się dobrowolnie), lecz 



dręczy je wątpliwość, czy ich obecna oferta seksualna robi na mężczy
znach większe wrażenie. Pozornie swobodne stosunki między płciami 
podszyte są nieufnością". 

Wcześniej czy później łatwy seks, odarty zarówno z patosu świado
mej prokreacji, jak i z erotyzmu oraz aury pewnej tajemniczości, staje się 
trywialny. Seks wyrwany z kontekstu całego życia i jego lepiej lub gorzej 
rozpoznanych obowiązków, nie jest niczym więcej niż podrygiem Murzy
na, tańczącego na teledysku puszczanym w MTV podczas gdy w tle inni 
członkowie jego plemienia przeklinają w języku wciąż jeszcze uchodzącym 
za angielski. I tak dochodzimy do mdłego świata Michela Houellebecąa, 
w którym pozbawiony jakiejkolwiek zasługującej na to miano duszy czło
wiek masowy spółkuje niejako siłą gatunkowego bezwładu, bez większego 
przekonania, w rytmie niewiele odbiegającym od tego, który wymusza 
załatwianie innych potrzeb fizjologicznych. 

Powszechność i łatwość seksualnych zaspokojeń prowadzi do nie
uniknionego znudzenia, które jest nieusuwalnym skutkiem każdej nad
miernej konsumpcji. Z kolei nuda każe poszukiwać nowych rozwiązań 
tam, gdzie tak naprawdę ich już nie ma lub jest ich niewiele. Stąd bierze 
się lekkomyślne rozciąganie pojęcia normalności - jednym z nich jest 
rozciąganie pojęcia normalności na mniejszości seksualne, tak mocno 
dziś dopieszczane przez mainstreamowe media. Jednak świat namiętno
ści seksualnych jest w rzeczywistości światem mrocznym i wyprawy 
w poszukiwaniu niekonwencjonalnych doznań bywają niebezpieczne, 
o czym przekonał się kilka lat temu partner seksualny pewnego Niemca, 
niejakiego Armina Meiwesa. Jak pamiętamy z doniesień prasowych Mei-
wes zamordował swego partnera, po czym zjadł jego siusiaka w potrawce. 
Taki postmodernistyczny psikus powinien dać do myślenia nawet naj
bardziej zatwardziałym zwolennikom rozszerzania swobód seksualnych. 

Pornografia 

Pozostaje jeszcze kwestia pornografii. Przez długie lata był to problem 
dość ograniczony, gdyż dotyczył w zasadzie tylko tej części ludzkości, 
która chciała ją oglądać na własne życzenie. Człowiek dorosły, który 
w takich czy innych okolicznościach natykał się na pornografię, potrafił 
sobie z tym poradzić: „Wstrząs wywołany zdjęciami potworności przy 



ponownym oglądaniu ustępuje", pisała Susan Sontag, „podobnie jak ustę
puje zaskoczenie i rozbawienie, jakie towarzyszy oglądaniu pierwszego 
filmu pornograficznego - i blednie po obejrzeniu następnych". Jednak 
pornografia współczesna bazuje na Internecie, z którego jak wiadomo ko
rzystają chętnie dzieci. Jedno z badań, na które powołuje się Jason Byassee, 
pokazuje, że 90 procent amerykańskich dzieci w wieku od 8-16 lat oglądało 
w sieci strony z pornografią. Jak tego typu widowiska wpływają na dusze 
ośmiolatków, możemy sobie tylko wyobrażać. 

Z kolei z innych badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych aż 70 
procent mężczyzn w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat odwiedza 
strony z pornografią przynajmniej raz w miesiącu. To również ciekawa 
wiadomość, wydawać by się bowiem mogło, że są to mężczyźni w wieku 
szczególnie sprzyjającym aktywnemu życiu seksualnemu. Czegóż oni tam 
szukają, skoro na zewnątrz zniknęły wszelkie bariery? Otóż chyba jeszcze 



jednego obrazu, który będzie się kojarzył z tym, co najlepsze, czyli wiecz
ną młodością i wieczną przyjemnością. „Tak naprawdę", pisze Byassee, 
„modelki porno są dowodem na chorobliwe zainteresowanie młodością. 
To kolejny objaw zwykłego strachu przed starością. Coraz młodsze dziew
czyny (strony w sieci mają często nazwy, takie jak «ledwo co legalne»), 
ogolone części intymne, nienaturalna chudość. Wszystko to jest przeja
wem makabrycznej tęsknoty za młodością. Nic dziwnego, że zwykłe 
żony, przyjaciółki i córki zaczynają nienawidzić swoich ciał i ich nad
używać. Wysuwano tezę, że wielu młodych ludzi oglądających nałogowo 
pornografię przez całe swoje krótkie życie, traktuje swoje przyjaciółki 
jako gorsze wersje modelek porno". Z czego widać, że obraz nadal wy
piera rzeczywistość... 
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Świat, który nie wie, 
że z punktu widzenia społecznego, 
politycznego i gospodarczego 
narodziny dziecka są najważniejsze 
- po prostu traci sens istnienia. 
Kto będzie pracował 
na emerytury 
tych wszystkich 
Piotrusiów 
Panów 
- w żeńskich 
i męskich 
wydaniach 
- którzy 
zawiązali sobie 
przyrodzenie 
na węzełek albo 
-jak robiące 
karierę panie 
- zatkali 
koreczkiem? 
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Piotruś Pan był kiedyś jeden. 
Dziś - mam wrażenie - namno
żyło się Piotrusiów Panów... 

- Rzeczywiście, jest ich coraz 
więcej, i to nie tylko w literatu
rze. Statystyki potwierdzają, że 
jest coraz więcej mężczyzn nie
dojrzałych, którzy nie chcą wziąć 
odpowiedzialności za życie. 
I to nie tylko za życie innych 
osób, bliskich czy krewnych, ale 
też za swoje życie. Nie myślą 
o przyszłości, uciekają od pro
blemów. 

Jakie są przyczyny takiego „piotrusiowania" dorosłych mężczyzn? 

- Jest ich wiele: zranienia z dzieciństwa, wychowywanie w niepełnych 
rodzinach, nadopiekuńczość matek, jedynactwo, kultura pajdokracji, 
czyli przekonanie, że dzieci są najważniejsze... 

...ale przecież dzieci są najważniejsze! 

-Najważniejsze jest, żeby nauczyć je szacunku, przekazać wiarę, wpoić 
odpowiedzialność i wymagać od nich! Dziś przedłuża się „dziecięctwo" 
w sposób komercyjny. Przecież najlepszym targetem dla tysięcy firm są 
niedojrzali dorośli, zapatrzeni w siebie dobrze zarabiający yuppies... 

Przyzwyczajeni do najlepszych zabawek, ciuchów z metkami superfirm 
- osiągając 180 centymetrów, kupują garnitury za kilka tysięcy, drogie 
kosmetyki, „wypasione" sprzęty... Nie muszą oszczędzać - żyją tylko dla 
siebie i wydają zarobione pieniądze tylko na siebie! Uprawiają seks 
- oddzielony od prokreacji, miłości, małżeństwa... 

Mówił Ojciec, że winna jest nadopiekuńczość matek. Czyli że winne 
są - jak zwykle - kobiety? 



- Winna jest współczesna kultura, która chroni hedonizm rodziców. 
Ważna jest ich wygoda, kariera, „urządzanie się", a dzieci... są dodatkiem 
do apartamentów, kanap, samochodów. Ekskluzywnym dodatkiem, który 
pojawia się w ściśle określonym momencie: musi być zdrowy, pięknie się 
rozwijać, być wożony na dziesiątki zajęć w odpowiednim towarzystwie... 
Zobaczmy, że najlepiej rozwijające się, najbogatsze kraje mają w swoim 
prawodawstwie zgodę na aborcję - właśnie dlatego, że dziecko może 
pojawić się tylko wtedy, kiedy jest to „na rękę" jego rodzicom! Jeśli jest 
oczekiwane i chciane, to jest to człowiek, ale jeśli pojawia się w niewłaś
ciwym momencie - jest tylko „zlepkiem komórek", który należy „usunąć". 
I tak miliony dzieci na całym świecie są zabijane dla wygody ich rodziców. 

Jestem jednak pewien, że wyrzuty sumienia zostają, że pojawiają się 
wcześniej czy później. Myślę nawet, że ta kulturowa nadopiekuńczość 
w stosunku do dzieci jest przejawem tych właśnie postaborcyjnych 
wyrzutów sumienia. Uważam jednak, że są sytuacje, w których matka 
powinna - wiem, że jestem teraz niepoprawny politycznie - dać dziecku 
ścierką po głowie właśnie dla jego lepszego rozwoju... 

Czyli aborcja może być skutkiem syndromu Piotrusia Pana nie tylko 
u mężczyzn, ale też u kobiet? 

- Dzisiaj mamy trochę taką sytuację, jakbyśmy żyli w społeczeństwie bez 
matek i ojców. Zdolność prokreacji pozostała, ale bez odpowiedzialności 
- po prostu ucieczka w Nibylandię. Żyjemy w takim okresie, gdy Europa 
jest chroniona przed wojną czy jakimiś strasznymi kataklizmami. Moi 
rodzice dwa razy w życiu mogli wszystko stracić - w związku z tym pie
niądze i wartości materialne nie były dla nas najważniejsze. Nie było 
u nich takiego myślenia, że dzieciom trzeba przede wszystkim zapewnić 
życie według odpowiednich standardów. Wydaje się, że jeśli dziś rodzice 
dadzą pieniądze, dobrą szkołę i możliwości kariery, to już zrobili to, co do 
nich należy. Ja na szczęście jako dziecko uniknąłem wielu kursów, zajęć 
dodatkowych itp. Po prostu „edukowało" mnie podwórko i tam uczyłem 
się przegrywać i wygrywać, tam uczyłem się przyjaźni. Wcale nie było 
najważniejsze, żeby chodzić na lekcje angielskiego i inne dodatkowe zaję
cia - a teraz rodzicom wydaje się, że trzeba dać dzieciom przede wszystkim 
edukację... 



Wieczna niedojrzałość zaczyna być modelem obowiązującym. 

- „Gdzie ci mężczyźni?", śpiewała niezrównana Danuta Rinn. Urocza 
Danuta Rinn. Dziś dwudziesto- czy trzydziestolatek powiedziałby, że była 
gruba i nieatrakcyjna, żachnąłby się, co ona robi ze swoim ciałem... A to 
była pełna życia, radości, cudowna kobieta. 

Pan Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą po to, żebyśmy wzrastali 
we wzajemnym spotykaniu się. Ja robię to w celibacie, większość ludzi 
- daj Boże - w małżeństwie, a nie w jakichś nieustalonych związkach. To 
też jest jakiś znak naszych czasów: ten kulturowy brak odpowiedzialno
ści. Bo jeżeli rodzi się dziecko parze, która nie chce zadeklarować się, 
nie chce podjąć decyzji na całe życie, to wszystko jest tam tymczasowe 
i dzieci też uczą się tego. 

Ale wrócę do Danuty Rinn. Jeżeli dziś mężczyzna ma szukać kobiety, 
której ideał jest stworzony przez współczesną modę: wysokiej, szczupłej 
(ze skłonnością do anoreksji), jak najbardziej zbliżonej do okładkowych 
modelek, kobiety, której prezencją będzie mógł pochwalić się w gronie 
kolegów (kiedyś mówiliśmy „malowana lala" na ten typ, ale dziś są pew
nie inne określenia), jeżeli on ma szukać właśnie takiej osoby, to... jest on 
biedny. Takie kobiety - to produkty mody kreowanej na ogół przez homo
seksualistów. To, niestety, kolejna prawda - moda damska kreowana jest 
przez mężczyzn, którzy... nienawidzą kobiet. Stąd te dziwaczne, wynatu
rzone projekty, te modelki kościotrupy, które niemal umierają na wybie
gach, te dramatyczne, zniekształcające i wypaczające kobiecość stroje... 

Był taki projektant. Nazywał się Arkadius. Widziałem płytę z jego 
projektami - byłem przerażony! To był jeden, wielki syndrom postabor-
cyjny: krew, agresja względem kobiet, uprzedmiatawianie ich, niszczenie 
kobiecości! I tacy ludzie kreują modę! 

Czyli skrzywdzeni w dzieciństwie, homoseksualni mężczyźni odrea
gowują swój lęk przed dojrzałością, mszcząc się na kobietach... 

- Niestety, tak. Wracając do Danuty Rinn. Dziś mężczyznom podsuwa się 
anorektyczny ideał kobiecości, nie mający wiele wspólnego z prawdziwą 
kobietą - to produkt wykreowany przez firmy kosmetyczne i ukształto
wany przez operacje plastyczne. Młodemu mężczyźnie nie przedstawia 



się kobiety, która byłaby jego życiową partnerką, z którą mógłby stworzyć 
rodzinę, dzielić los, cieszyć się i radować, i byłaby to wspólnota nie tylko 
łoża, ale wielki dar obojga, wspólnota stołu, życia, wzajemnego pozna
wania, fascynacji kimś prawdziwym, kto oddaje mi swoje życie... Nie 
kukła z okładek, ale człowiek z krwi i kości! Myślę, że prawdziwe kobiety 
marzą o mężczyznach, którzy chcą prawdziwego życia, mężczyznach 
oddanych i odpowiedzialnych. O takich, dla których słowo ma znaczenie 
i których nie kształtuje wiatr mody, ale potrzeba stałości i wierności. 

Ale ci, którzy nie chcą dorosnąć, uciekają w świat pracy, Internetu, 
używek, zabaw „dla dorosłych"... 

- To jest ucieczka od odpowiedzialności nawet za siebie. Ja się dziwię, 
dlaczego w Europie tak łatwo kasuje się tytoń i palenie papierosów, choć 
to wielki przemysł i ciężkie pieniądze, a jednocześnie udaje się, że alko
hol jest niewinny. A przecież alkohol jest dużo bardziej powszechną 
używką, która nieodwracalnie uszkadza człowieka, dając mu zastępcze 
uczucia. Człowiek nie potrafi przeżywać w sposób dojrzały smutku 
i radości, tylko ucieka w jakiś usypiacz, znieczulacz. I udaje się, że nie ma 
żadnych konsekwencji, choć to alkohol sprzyja postępującemu „niedo
rozwojowi mężczyzn", awanturom, chorobom, rozpadowi rodziny. Alko
hol jest trucizną społeczną, która doskonale pomaga uciekać od odpo
wiedzialności przy jednoczesnym uznaniu społecznym, że powszechne 
picie to normalna, przyjęta wszędzie zasada funkcjonowania. Zobaczmy, 
że przecież alkoholu nie pija się tylko w domu, ale jest on obowiązko
wym elementem każdego zawodowego wyjazdu integracyjnego, pija się 
go po każdej konferencji, nie mówiąc już o spotkaniach towarzyskich, 
które - w ogólnym pojęciu - bez alkoholu nie mają po prostu sensu. Ist
nieją doskonałe terapie leczące z alkoholizmu, wyprowadzające z uza
leżnienia - są one także znakomitą terapią wychodzenia z niedojrzałości. 
Zobaczmy jednak, jak niewielki procent uzależnionych na nie trafia. Taka 
terapia zaczyna się od uznania, że jesteśmy bezradni w stosunku do uza
leżnienia, do własnej infantylności. 

Czy to nie lata komunizmu w Polsce wytworzyły pokolenia mężczyzn, 
którzy nie chcą być odpowiedzialni? Były to przecież czasy, kiedy 



państwo odebrało mężczyznom możliwość brania na siebie odpowie
dzialności w wielu dziedzinach. To lata życia na „koszt państwa", bez 
możliwości decydowania o sobie, bez godziwej pracy... 

- Oczywiście. Wszyscy znamy powiedzenie: „Czy się stoi, czy się leży, 
200 złotych się należy". Była fikcja pracy, fikcja wynagrodzenia. Państwo 
opiekuńcze, socjalistyczne uczy przekonania, że ktoś za mnie rozwiąże 
moje problemy, wykształci moje dzieci, wyremontuje mieszkanie, 
naprawi schody, nakarmi, kiedy będzie ze mną bardzo ciężko. Opowiadali 



mi moi wychowankowie z duszpasterstwa akademickiego, którzy wyjeż
dżali do Szwecji zarabiać pieniądze, że kiedy ktoś pracował tam niele
galnie, to pracował naprawdę. A kiedy tylko przyznano komuś „zieloną 
kartę", to natychmiast przechodził na zasiłek dla bezrobotnych, bo skoro 
za ciężką pracę dostawał niewiele więcej niż za zasiłek, to po co pra
cować? 

Czy wie Pani, co to jest wyuczona bezradność? Otóż w Stanach 
Zjednoczonych w połowie lat 60. był taki prezydent, Lyndon B. Johnson, 
którego głównym zajęciem wcale nie była wojna w Wietnamie, tylko two
rzenie państwa nadopiekuńczego. W wyniku tego procesu w USA żyje 
już kolejne pokolenie ludzi utrzymujących się całe życie z zasiłku. Sam 
widziałem na przedmieściach Waszyngtonu ogromny ośrodek dla bezro
botnych, a przed głównym wejściem zaparkowany nowiutki lincoln. To 
było jakieś 20 lat temu, właśnie zaczęli sprzedawać te auta na raty. W tym 
lincolnie koczowała cała rodzina. Mieli na spłatę rat, ale nie mieli już na 
benzynę, więc „zamieszkali" jak najbliżej „źródła" pieniędzy. Oni już 
nawet nie myśleli, że można zarabiać, ciężko pracować. Zostali wyka
strowani z jednego z podstawowych mitów amerykańskich, który mówi, 
że z dolarem w kieszeni można rozpocząć karierę milionera. 

Czyli syndrom Piotrusia Pana to ucieczka do... 

- ...do krainy Nigdy-Nigdy. Do świata marzeń, by nie wrócić już do odpo
wiedzialnego Realu, do wymagań codzienności... Zaczyna się od drob
nych zdarzeń: „Po co mam znosić kolejną wizytę teściowej? Posiedzę 
dłużej w pracy". 

A może dzisiejszy Piotruś Pan z jego niezgodą na rzeczywistość to 
jakiś znak sprzeciwu, protest, który chce nam coś ważnego powie
dzieć? 

- Bunt kończy się szybko, około dwudziestego roku życia, a później 
zaczyna się konformizm. Kiedy byłem studentem Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu - pamiętam jeszcze te piękne czasy, kiedy 
rodzice mnie utrzymywali - myśmy też się buntowali, poszukiwaliśmy 
prawdy, wolności. Ale myśmy naprawdę chcieli budować nową Polskę! g
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Co wyszło - widać, niestety - komercja i związki zawodowe, które demo
ralizują - oczywiście nie wszystkie i nie zawsze... Wiem, że się narażam, 
ale kiedy spotykam się z weteranami „Solidarności", pytam: co myśmy 
wyhodowali na własnej piersi?... Istotnym elementem życia społecznego 
jest domaganie się. Patologia zaczyna się, kiedy wiąże się to z niewyma-
ganiem od samego siebie. Dzisiaj ludzie chcą przede wszystkim „mieć", 
a nie pytają, skąd wziąć na to pieniądze. To jest straszny brak edukacji 
społecznej. Traktuje się państwo w sposób zadaniowy, jak maszynkę do 
drukowania pieniędzy. Należy mi się i cześć. 

Ale może po prostu dziś opłaca się być niedojrzałym, przeżyć życie 
w „krótkich spodenkach", na lekkim rauszu? 

- Odpowiem z punktu widzenia dziadka - skończyłem dopiero sześć
dziesiątkę, a już tak mówią na mnie w klasztorze - wiem, że przychodzi 
wiek, kiedy ta Nibylandia odbija się czkawką lub... marskością wątroby. 
Ta Nibylandia to taki parawan postawiony pomiędzy człowiekiem 
a życiem. Są szpitale, w których stawia się parawan, żeby - broń Boże! 
- nikt nie widział umierania. To może potrzebne, żeby zachować intym
ność tego najważniejszego w życiu „przejścia", jakim jest śmierć, ale za 
tym parawanem często człowiek umiera sam! Nikt nie zdąży do niego 
przyjść, nikt nawet nie wie, w jakim momencie śmierć nadeszła. Nikt nie 
powinien umierać w samotności. Jeśli nie ma bliskich, rodziny, to przy
najmniej kapłan czy inny chory powinien potrzymać go za rękę. Ale sta
wia się parawan i kropka. Umrze, nie umrze, ale my tego nie widzimy. 

U nas w klasztorze ostatnio rozmawiamy z braćmi o kwaterach na 
cmentarzu, bo twierdzimy, że dopiero pierwsi pochowani bracia dowodzą, 
iż zapuściliśmy korzenie w tym miejscu. 

Czy trzeba widzieć śmierć, planować miejsce „wiecznego spoczynku", 
tak robią dorośli? 

- Właśnie że trzeba! Tego nauczyli mnie starsi ode mnie, choć nie tylko 
- chowałem już wielu moich wychowanków. Chowałem też rodziców 
- Tatę i Mamę - to druga kwatera w naszej rodzinie. W pierwszej spoczął 
mój starszy brat, który urodził się we Lwowie w lutym 1945 roku, a umarł 



w lipcu 1945 w Poznaniu, mając zaledwie kilka miesięcy. Dziś jednak 
ludzie unikają tematu umierania jak ognia. 

Piotruś Pan przecież nie umiera... 

- ...chyba że zabiją go piraci... Żeby było weselej - jednemu z naszych 
braci, który poszedł rozejrzeć się za przytulnym miejscem na łódzkim 
cmentarzu, zaproponowano wykupienie miejsca po stronie... żydowskiej, 
bo są podobno tańsze... „Po moim trupie!" - zawołał brat. 

Był taki jeden z wielkich polskich świętych mężczyzn - Edmund 
Bojanowski, stary kawaler. W Żabikowie pod Poznaniem jest jego prze
piękny sarkofag - wiele razy tam się modliłem. On, wychowując sieroty, 
co tydzień szedł z nimi na cmentarz, żeby posprzątać groby, pomodlić 
się... I to jest normalność i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w praw
dziwe życie. Jeślibym chciał dziś zacytować hasło tego „straszliwego 
średniowiecza", które było ponoć jednym wielkim „ciemnogrodem", choć 
naprawdę stanowiło jedną z najpiękniejszych epok - memento moń - to 
narażam się, że powiedzą o mnie: z tym facetem w ogóle nie należy się 
zadawać. 

Czy jest coś, co może pomóc dorastać osobom z kompleksem Piotru
sia Pana? 

- Chyba musimy zacząć od początku - tak zaczął Pan Bóg - na początku 
Bóg stworzył niebo i ziemię i widział, że są dobre, a w końcu stworzył 
człowieka Adama, spojrzał na niego i powiedział: niedobrze, żeby czło
wiek był sam. Pojawiła się Ewa i słowa: bądźcie płodni, czyńcie sobie 
ziemię poddaną... Ja już cieszę się „wnukami" - czyli dziećmi moich 
wychowanków, którzy mówią do mnie „Dziadzia", co wywołuje zgor
szenie, jeśli dzieje się podczas Mszy świętej... Ja, będąc celibatariuszem, 
cieszę się z radości narodzin dzieci moich wychowanków, a kiedy chrzczę, 
to wpraszam się już na następne chrzciny, bo to jest najważniejsze! Świat, 
który nie wie, że z punktu widzenia społecznego, politycznego i gospo
darczego narodziny dziecka są najważniejsze - po prostu traci sens ist
nienia. Kto będzie pracował na emerytury tych wszystkich Piotrusiów Panów 

- w żeńskich i męskich wydaniach - którzy zawiązali sobie przyrodzenie 



na węzełek albo - jak robiące karierę panie - zatkali koreczkiem? Nawet 
w Chinach mamy obecnie niż demograficzny! Mnie jeszcze pochowają 
moi młodsi bracia, ale ja im mówię: a kto was pochowa? 

Nie zawsze cieszę się opinią sympatycznego księdza. Coraz rzadziej 
mówię gładkie, miłe słowa. Twarda jest Twoja mowa - powiedzieli kiedyś 
Panu Jezusowi. I mi tak mówią - twarda jest twoja mowa. Modlę się, żebym 
nie był chamem, ale żebym potrafił być prawdziwy, bo mam świadomość, 
że muszę być prawdziwy. I także, że nie jestem sam. 

A w klasztorze nie ma Piotrusiów Panów? 

- Przychodzą z tego świata do seminariów, do klasztorów - i jest pro
blem pedagogiczny: jak to leczyć? Przychodząc do klasztoru w Łodzi, do 
starego budynku w trakcie remontu, nabawiłem się pylicy, ale to tu roz
począłem swoją wielką przygodę. Przypatruję się Całunowi Turyńskiemu 
w kopii jeden do jednego i uczę się od Pana Jezusa człowieczeństwa. On 
mi mówi, że jestem człowiekiem, mężczyzną z krwi i kości, że we mnie 
płynie taka sama krew, jaką ma Pan Jezus. On był i jest - bo czas ma zna
czenie tylko dla nas, a On jest zawsze - prawdziwym, wspaniałym męż
czyzną. Jest dla mnie wzorem w każdym calu - również w męskości. Dla 
każdego mężczyzny powinien być ideałem - patrząc na Niego, nie chce 
się nigdzie uciekać... 

Od niecałego miesiąca mam kopię obrazu Matki Bożej z Guadelupe 
- i zastanawiając się nad tym fenomenem ikony nieuczynionej ludzką 
ręką, przygotowuję rekolekcje adwentowe. Matka Boża z Guadelupe cał
kowicie przemieniała tamten region świata. Straszliwa kultura śmierci 
Azteków przestała istnieć. A przecież oni pobici przez Corteza, pokonani 
politycznie, śmiali się z głupiego chrześcijaństwa i z obłędem w oczach 
kultywowali składanie ofiar z ludzi, wyrywali serca na chwałę bożkom, 
mordowali się nawzajem... I nagle przychodzi Matka Boska, zostawia 
swój wizerunek na płaszczu, przemawia ich językiem - bo kwiaty 
i gwiazdy do nich bardzo przemawiały - i niczego od nich nie chce! Mówi 
tylko: przychodźcie do mnie i módlcie się. I tak zaczęły się masowe 
nawrócenia Azteków - do dziś Meksyk to jeden z najbardziej katolickich 
krajów w tym regionie. Matka Boża, która po prostu przychodzi, jeśli jej 
pozwolimy, i zawsze wskazuje na Jezusa. Nigdy nie jest samotna - zawsze g
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jest przy niej Syn. Ona Go wychowywała, uczyła, kiedy był maleńki, ale 
kiedy dorósł - odsunęła się, schowała. 

Piotrusiów Panów wychowują kobiety, które zapomniały, że czas 
zabawy lalkami kończy się, kiedy pojawia się pierwsza menstruacja. 
Że wtedy należy zacząć przygotowywać się do bycia z mężczyzną, że 
trzeba szukać mężczyzny, który nie tylko obdarzy ją radością obcowania 
seksualnego, ale też obdarzy dziećmi, które trzeba wychować na wspa
niałych ludzi. 

Kiedy przy okazji chrzcin rozmawiam z młodym tatusiem, mówię 
mu: a co będzie za 20 lat, kiedy przyjdzie jakieś podejrzane indywiduum 
i zabierze ci twoją córeczkę? Ten odpowiada: zabiję! Albo pytam mamu
się, co zrobi, jeśli jej dorosły już synek będzie chciał iść do zakonu. A ona 
odpowiada: na taką poniewierkę? Nigdy! 

Aja im wtedy mówię: dzieci nie są dla was. Są darem, który trzeba 
przygotować jak najlepiej dla Boga, dla świata. Wychować tak, aby rosły 
im skrzydła, żeby nie bały się kiedyś rozpostrzeć je szeroko i wyfrunąć 
w dorosłe życie w pełni sił, radości, zapału do przemieniania świata i two
rzenia jego i swojej własnej przyszłości. 

Czasem rodzice zapominają, że dziecko to nie lalka, którą trzeba ład
nie ubrać i wyposażyć w gadżety, tylko odrębny, autonomiczny człowiek, 
ze swoimi cechami, indywidualnością, osobowością. Jeśli nie kształtują 
w dziecku samodzielności, to ono może nigdy nie mieć odwagi na doro
słość. Nigdy nie otworzy się na drugiego człowieka, na miłość. 

Mój przyjaciel - dziś watykańska szycha - wychowywał się wśród 
ośmiorga rodzeństwa, w biedzie londyńskiej emigracji wojennej i wspo
minał słowa swojej mamy: każde dziecko przychodzi na świat z własnym 
bochenkiem chleba. I to jest prawda, tylko trzeba w to uwierzyć. 

Ja pamiętam twardą margarynę z buraków, mój tata, który był pro
fesorem uniwersyteckim, przywoził z wyjazdów naukowych do Szcze
cina w swojej aktóweczce dwa kilogramy cukru, bo tam akurat można 
było to dostać - ale wcale nie uważam, że miałem przez to kiepskie dzie
ciństwo. Chodziłem w połatanych kiepskich ciuchach, odziedziczonych 
po starszych i naprawdę nie było mi źle. I dziś też nie jest mi źle. Miałem 
wspaniałych rodziców, mam trójkę rodzeństwa rozrzuconego po świecie. 
Nie mieliśmy spadków, zasobnych kont, prestiżowego towarzystwa, klu
bów golfowych, ale jestem szczęśliwy. Mam bliskich, których kocham 



i którzy mnie kochają, mogę uczestniczyć w ich życiu, wielu ludzi zro
dziłem dla Chrystusa, wielu ludzi ocaliłem od śmierci, bo jestem trzeź-
wościowcem, wiem, że moi zakonni bracia nie wyrzucą mnie na bruk, 
gdy będę już niedołężny. 

Zawsze, kiedy wychowywałem facetów - a trochę ich było: i do mał
żeństwa, i do zakonu - to mówiłem im o odpowiedzialności. 

Czy Piotruś Pan potrafi kochać? 

- Mimo grzechu pierworodnego i chorej współczesnej kultury, w czło
wieku drzemie wielka siła miłości. Tylko musimy pamiętać o pierwszych 
po zmartwychwstaniu słowach Pana Jezusa do apostołów: „Nie lękajcie 
się!". Wiem, że to nie jest łatwe: apostołowie siedzieli zamknięci, prze
rażeni, że Jezus odszedł, a im się wydawało, że odbuduje Izrael, a tu 
wszystko się skończyło. Jezus przyszedł i powiedział: „Nie lękajcie się!" 
i zniknął. Ale oni nic nie rozumieli. Tylko Maryja przekonywała ich: 
chłopaki, mój Syn żyje! Zaufajcie Mu. 

Spędziłem ostatnio kilka tygodni w szpitalu, byłem podłączony do 
wielu urządzeń, łącznie z cewnikiem. Serce mi wysiadało od pompowa
nia wielu litrów płynów wtłaczanych do mojego organizmu. Założono mi 
pieluchę, a pielęgniarki odwracały mnie na bok, żeby wytrzeć mi pupę... 
Dotarła do mnie wtedy prawda o wielkiej prostocie ludzkiego życia, 
konieczności pokory, radowania się z prostych rzeczy: jaki byłem szczę
śliwy, kiedy przyjeżdżał wózek z jedzeniem i karmiono mnie. Ciągle 
w tym szpitalu byłem głodny, więc przyjaciele przywozili mi przetarte 
zupki, które „wciągałem" przy pomocy strzykawki... To „poziome życie" 
bardzo ustawiło mnie do pionu! Choć nie mogłem się modlić, to były naj
lepsze rekolekcje w moim życiu. Z wielką mocą dotarło do mnie, że 
wszystko jest w rękach Boga, że mam przyjaciół, którzy mnie kochają 
i którym ja mogę odwzajemnić tę miłość, że jest tylu ludzi, którym 
potrzebna jest moja modlitwa. Że jestem sługą niegodnym. 

Czyli wiara i zaufanie Bogu dają szansę na wyjście z niedojrzałości? 

- Trzeba zaufać znakom sakramentalnym, znakom, przez które osobiście 
mogę spotkać się z Panem Jezusem. Msza święta, sakrament spowiedzi 



pomogą nam w trudzie codziennego zawierzenia Bogu. I dobrze jest pro
sić o pomoc Matkę Bożą, Maryję - ona nie wychowała Pana Jezusa na 
Piotrusia Pana. 

Czyli mądra matczyna miłość... 

- Miłość ofiarna, nie samolubna... 

Gdzie ją dzisiaj znaleźć? 

- Proszę mi uwierzyć, jest dziś wielu ludzi, którzy chcą dzielić się miło
ścią, którzy czekają, aby uwolnić ją ze swoich serc. Często trafiają do 
wspólnot parafialnych, gdzie razem z wieloma innymi osobami szukają 
dalej, modlą się, wspierają... I proszę wierzyć - znajdują miłość. I przyj
mują ją dojrzale. Cóż, nie wolno się poddawać, trzeba szukać prawdziwej 
miłości. 

ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA RUMAN 

Tomasz Alexiewicz (ur. 1948), dominikanin, absolwent psychologii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (1973), wyświęcony na księdza w 1979 roku, 
pracował m.in. w Tarnobrzegu, Poznaniu, Warszawie, obecnie w Łodzi. Znany 
jako duszpasterz w Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik", poma
gającej ludziom uwikłanym w alkoholizm i destrukcyjne grupy religijne. 





„Jesteśmy wiecznymi nastolatkami". 

Jeny Rubin, Do Itl Scenarios for the Revolution, 1970 

„Choć może się to wydawać niewiarygodne, młodość stała się szantażem; 
niewątpliwie żyjemy w czasach, gdy oznacza to dwie dopełniające się 
postawy: przemoc i karykaturę". 

Jose Ortega y Gasset, Bunt mas, 1930 

„Dwie dekady wystarczyły, by dewiacja stała się normą (...) i by mło
dzieńczy styl życia ustanowił tempo dla całego społeczeństwa. Młodość 
jest w modzie". 

Alain Finkelkraut, Porażka myślenia, 1987 

„80 procent Amerykanów jest obecnie zaangażowanych w projekty oso
bistej realizacji, z czego większość obejmuje jakąś formę odmłodzenia". 

Timothy Leary, Flashbacks, 1983 

„40 to nowe 30, a 50 to nowe 40, ale tylko za pomocą skalpela chirurga". 

Manohla Dargis, 
„New York Times", 23 stycznia 2005 

„Dziecko chce tego, czego chce w danej chwili, nie licząc się z potrzebami 
innych osób, a dorosły-dziecko nie wyrasta z tego wzorca". 

David Jones, Doris Klein, 
Man-Child: A Study of the Infantilisation of Man, 1970 gr
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„Etos infantylizmu opanował nie tylko popkulturę (...) dorosłym zaszcze
pia się cechy wiecznej dziecięcości, pogrążając się w infantylizmie, nie 
zaznając przyjemności, oraz w indolencji pozbawionej niewinności. 
Nowy konsument chciałby więc, by przybywało mu lat, ale nie godności, 
ceni sobie nieformalny ubiór, seks bez reprodukcji, pracę nieujętą w karby 
dyscypliny, zabawę pozbawioną spontaniczności, nabywanie bez celu, 
pewność bez wątpliwości, życie bez odpowiedzialności, narcyzm aż do 
późnych lat, aż do śmierci, bez odrobiny mądrości czy pokory". 

Benjamin R. Barber, Skonsumowani, 2007 

„W pierwszej części Terminatora Arnold Schwarzenegger wypowiada 
dokładnie siedemnaście linijek tekstu". 

Louis Menand, Gross Points, 2005 

„Nieobarczeni czynszem, hipoteką ani dziećmi rozporządzają pokaźnymi 
dochodami. Dlatego co najmniej od 1996 roku specjaliści od marketingu 
chętnie skupiają zainteresowanie na tej grupie wiecznych młodzieniaszków". 

„New York Times", 23 grudnia 2004 

„Dzieci i nastolatki są dziś w epicentrum amerykańskiej kultury konsump
cyjnej. To one zawładnęły uwagą, kreatywnością i dolarami reklamo-
dawców. Ich gusty kształtują trendy na rynku. Ich opinie wpływają na 
strategie marek". 

Juliet B. Schor, Born to Buy, 2004 

„Już półroczne dzieci umieją wyobrażać sobie logo i maskotki poszczegól
nych firm (...) lojalność wobec marki może zostać wpojona już w wieku 
dwóch lat". 

„Media Awareness Network", 24 stycznia 2005 



„Dzieci to najmniej wyrafinowani konsumenci. Mają najmniej, a więc chcą 
najwięcej. Niezmiernie łatwo je zwieść". 

James U. McNeal, Kids as Consumers, 1992 

„Wraz z procesem konsumeryzacji dziecka odbywa się ideologiczne 
kształtowanie dorosłego. Nie chodzi o to, że jako dorośli będziemy doma
gali się wszyscy naszego Króla Lwa - choć niektóre najnowsze reklamy 
odwołują się do dziecka, które jest w nas - ale że uznamy, iż życie można 
rozgrywać na określone sposoby". 

Norma Pecora, 
The Business ofChildren 's Entertainment, 1998 

„Konsumpcjonizm namawia nas, żebyśmy znów sięgnęli po to, co dzie
cięce, a czego wyzbyć się nakazywała nam Biblia, i wkroczyli w nowy 
świat elektronicznych zabawek, gier i gadżetów tworzących współczesne 
cyfrowe boisko dla dorosłych, którzy, jak najwyraźniej uznał rynek, nie 
muszą już dorastać". 

Benjamin R. Barber, Skonsumowani, 2007 

„Dziś młodość jest kategorycznym imperatywem wszystkich pokoleń. 
(...) Ludzie po czterdziestce są nastolatkami, którzy nigdy nie dorośli. 
Młodzi nie chowają się już w swojej tożsamości zbiorowej, pragnąc uciec 
przed światem; to raczej zauroczony świat podąża za młodością". 

Alain Finkelkraut, Porażka myślenia, 1987 



Kiedy w USA hymnem pokolenia 
staje się refren piosenki 
The Rolling Stones „I can't get 
no satisfaction", w Niemczech 
Dieter Kunzelmann, 
jeden z liderów generacji, 
wygłasza słynne zdanie: 
„Co mnie obchodzi 
wojna w Wietnamie, 
skoro ja mam kłopoty 
z orgazmem?". 
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głośnym debiucie fil
mowym Sama Mendesa 

American Beauty z 1999 roku poja
wia się niezwykle wymowna scena: na 

dużym małżeńskim łożu siedzi główny 
bohater, 42-letni przedstawiciel amerykań

skiej klasy średniej - Lester Burnham. W tle 
znajduje się Angela - młoda, atrakcyjna dziew

czyna, przyjaciółka i rówieśniczka szesnastolet
niej córki Lestera, która, zapinając bluzkę, płacze. 
Bohater siedzi jakby otumaniony, z mętnym wzro

kiem utkwionym w jednym punkcie. Jego niewy
raźna twarz dyskretnie zdradza refleksję: JAKI ZE 

MNIE TĘPY IDIOTA! 
A zaczęło się następująco. Lester Burnham, przedstawiciel klasy 

średniej, wchodzi w wiek średni i czuje się średnio. Zaczyna być tak znu
dzony i zmęczony swym na pozór uporządkowanym i dostatnim życiem, 
że postanawia coś w nim zmienić. Tym bardziej że szczęśliwe życie jego 
rodziny jest właściwie jedną wielką mistyfikacją i ciągłą grą pozorów. 
W trakcie kolejnej pięknie przygotowanej, rodzinnej kolacji wszczyna 
awanturę i rzucając drogą, porcelanową zastawą po ścianach, dosadnie 
oznajmia, że ma już tego wszystkiego dość. Ostentacyjnie rzuca pracę, 
kupuje szpanerski samochód z początku lat siedemdziesiątych, zaczyna 
dbać o formę fizyczną i zamienia markowe garnitury na T-shirt i wytarte 
dżinsy. Podejmuje pracę w fast foodzie, zaczyna namiętnie palić „trawę" 
i daje się wciągnąć w zmysłową grę z jawnie kokietującą go, szesnasto
letnią przyjaciółką jego córki. W ten sposób ponownie odnajduje utra
cone niegdyś poczucie szczęścia i cierpliwie czeka na zrealizowanie 
swych sennych marzeń z niezwykle ponętną Angelą. Wszystko pomyśl
nie zmierza w tym kierunku, aż do momentu, kiedy to w jego małżeń
skim łożu nastąpić ma ta kulminacyjna chwila. Jednak w tym właśnie 
momencie seksowna i zmysłowa Angela nagle zaczyna płakać, jak... 
hmm... no właśnie - szesnastoletnie dziecko. I nagle Lester zamiast ape
tycznej i gorącej kobiety ma przed sobą dziewczynkę, która wyznaje, że 
się boi, bo jeszcze nigdy „tego" nie robiła. W tym momencie dojrzałą 
twarz bohatera wykrzywia zidiociały grymas. 



Przyjemność, ekstaza, orgazm 
„Patrząc na współczesne społeczeństwo konsumpcyjne, mam wrażenie, 
że w większości otaczają mnie dookoła «wieczni onaniści». Banda gów
niarzy o rozbudzonych zmysłach, która nie robi nic innego jak tylko szuka 
okazji, żeby zaspokoić swe rozbudzone żądze. I to nie tak - od czasu do 
czasu, tylko to jest głównym celem ich marnej egzystencji. Kształcą się, 
pracują, zarabiają właśnie po to - żeby nasycić każdy zmysł - osobno 
i wszystkie na raz! PRZYJEMNOŚĆ, EKSTAZA, ORGAZM! Cała reszta 
jest tylko zbędnym dodatkiem, którym próbują sobie udowodnić, że jest 
zupełnie inaczej. Niestety, ale coraz rzadziej dostrzegam kontrargumenty, 
które pomogłyby mi obalić stwierdzenie, że usilnie tworzymy cywilizację 
idiotów!" 

Powyższe stwierdzenie zbuntowanego blogera, chociaż brzmi bar
dzo dosadnie, celnie dookreśla intuicje Gombrowicza, który jako jeden 
z pierwszych spostrzegł, że nieodłączną cechą nowoczesności nie jest 
dorastanie ani postęp ludzkości, lecz przeciwnie - odmowa dojrzewania. 
Już w pierwszym tomie swoich Dzienników twierdził, że infantylizm 
i niedojrzałość powoli stają się masowymi fenomenami społecznymi. 
Tajemnicą pozostaje, czy zdawał sobie sprawę, jaką intensywność i zasięg 
przyjmie to zjawisko. Czy był w stanie przewidzieć, jak się rozwinie ten 
proces w dobie rozpasanego konsumeryzmu i wyzwolenia obyczajowego? 

Niedługo po II wojnie światowej wiele mówiono o kryzysie męskości. 
Oba kataklizmy wojenne sprawiły, że ogromna liczba mężczyzn zginęła, 
natomiast ci, którzy wrócili z frontu, mieli przez swe traumatyczne do
świadczenia olbrzymi problem, by względnie normalnie funkcjonować 
psychicznie. Już wtedy zaczęto dostrzegać problem kryzysu ojcostwa 
i związane z nim elementy społecznej niedojrzałości mężczyzn. Jednak 
wówczas uważano, że proces ten ma bezpośredni związek z doświadczenia
mi wojennymi i stopniowy upływ czasu powinien zmienić owe tendencje. 

Dwie dekady później, pod koniec lat sześćdziesiątych, młodzi ludzie 
po obu stronach Oceanu Atlantyckiego postanowili rozprawić się z obłudą 
i hipokryzją pokolenia swoich rodziców. Studencka rewolta '68 roku, tak 
jak poprzedzająca ją rewolucja obyczajowa bitników w Stanach Zjedno
czonych, miała na celu zdemaskowanie, a następnie obalenie zafałszowa
nego, mieszczańskiego stylu życia. Młodzi ludzie postanowili pokazać 



infantylnym dorosłym, na czym ma polegać dojrzałe dokonywanie życio
wych wyborów, zgodne z prawdziwymi, indywidualnymi potrzebami. 
Niedługo jednak trzeba było czekać, by młodzi rewolucjoniści pokazali swe 
prawdziwe intencje. Kiedy w USA ich hymnem staje się refren piosenki 
The Rolling Stones „I can't get no satisfaction", w Niemczech Dieter 
Kunzelmann, jeden z liderów pokolenia, wygłasza słynne zdanie: „Co 
mnie obchodzi wojna w Wietnamie, skoro ja mam kłopoty z orgazmem?". 

Nie minęło kolejnych dwadzieścia lat, gdy amerykański psycholog 
Dan Kiley opisał syndrom Piotrusia Pana. Potraktował on bohatera powie
ści Jamesa M. Barriego, który robi wszystko, by nie dorosnąć, jako naj
właściwszy symbol niedojrzałości. Kiley diagnozując wspomniany syn
drom, twierdzi, że Piotruś Pan - pozornie niewinny, słodki i niedojrzały 
chłopiec, który chce „być tylko małym chłopcem i bawić się" - jest arche
typem infantylizmu. Infantylizmu, który ogarnął całe masy 
ludzkie wysoko rozwiniętych społeczeństw, stając się 
chorobą współczesności. Jako cechy charaktery
styczne mniej lub bardziej świadomych naśla
dowców „beztroskiego chochlika" autor 
określa: nieodpowiedzialność, narcyzm, 
ciągłe poszukiwanie zabawy i przy
jemności, unikanie konsekwencji 
swego postępowania, a także sa
motność i lęk przed odrzuceniem. 
Czy jest jakiś sposób, by się z te
go stanu wydobyć? 

Brytyjski pediatra i psy
choanalityk Donald W. Winni-
cott w książce Zabawa i rze

czywistość z 1971 roku 
stwierdził: „Istnieje tylko 
jeden środek zaradczy na 
niedojrzałość, a mianowi
cie upływ czasu i po
wolne zdobywanie doj
rzałości zgodnie z tym, 
co czas przynosi". gr
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Czas już jednak minął - i czy rzeczywiście przyniósł on rozwiązanie pro
blemu? 

W połowie lat dziewięćdziesiątych włoska firma komputerowa pro
dukująca gry na konsole po raz pierwszy użyła sformułowania kidult 

(KidultGames). Słowo „kidult" to połączenie dwóch angielskich rzeczo
wników: kid - dziecko i adult - dorosły. Niedługo potem LG Economic 
Reaserch Institute ogłosił proroczo, że na naszych oczach powstaje nowa 
grupa klientów kidult, która może stać się źródłem dużych obrotów finan
sowych. W 2002 roku do słownika Raynet Business & Marketing trafił 
termin kidult jako określenie osób dorosłych, które w sposób świadomy 
zaopatrują się w produkty stworzone z myślą o dzieciach lub nastolatkach. 
Jak się z czasem okazało, prognozy dotyczące atrakcyjności rynkowej 
owej grupy były jak najbardziej trafne. 

Należący do tej grupy 30- i 40-latkowie zarówno w swoich nawy
kach konsumenckich, jak i w sposobie spędzania wolnego czasu przypo
minają nastolatków. Zaopatrują się w te same gadżety elektroniczne, grają 
w te same gry komputerowe, słuchają podobnej muzyki. W garażu trzy
mają czterokołowego quada, w weekendy wyskakują na paintball, uwiel
biają poszaleć na rolkach lub snowboardzie. Na rynku pojawiły się nawet 
specjalne produkty określane jako „przedmioty regresywne" - czyli prze
znaczone dla dorosłych, ale swoją estetyką i stylistyką przypominające 
zabawki. Co do garderoby, to można tylko wspomnieć, że ciuchy prze
znaczone dla dzieci, nastolatków i dorosłych właściwie oprócz rozmiarów 
niczym więcej się nie różnią. Profesor socjologii z Uniwersytetu w Kent, 
Frank Furendi, wyjaśniając ten fenomen, stwierdził: „Współczesna kul
tura nie afirmuje dorosłości. Dziś jesteś tyle wart, na ile jesteś młody, 
a swoją młodość najprościej zademonstrować przez odpowiedni ubiór, 
chodząc na koncerty zespołów młodzieżowych albo po prostu wciąż ro
biąc te rzeczy, które robiło się przed laty. Bycie dorosłym jest po prostu 
nudne, a dzisiaj musisz być cooF. 

No właśnie: COOL! Bo jak nie jesteś cool, to jesteś po prostu zwykły 
zgred. Kiedyś ta kwestia spędzała sen z oczu tylko młodzieży, bo bycie 
„nie cool" znaczyło być naznaczonym i wykluczonym. Dziś wygląda na 
to, że także pokolenie rodziców odczuwa z tego powodu dyskomfort. Przy 
okazji ów luzacko brzmiący termin wszedł do języka publicystyki na 
określenie nowego zjawiska, jakim są rodzice-kumple. „Cool mama" czy 



„cool tata" to taki rodzic, który za wszelką cenę pragnie być najlepszym 
kolegą swego dziecka. Według wyników badań instytutu Synovate, jest to 
cel 43 procent rodziców w USA i Wielkiej Brytanii. Ponadto dwie trze
cie ankietowanych nastolatków wyznało, że ich rodzice robią wszystko, 
by w oczach ich i w oczach ich kolegów wypaść na równych kumpli. 
Wyobraźnia rodziców przechodzi pod tym względem wszelkie oczeki
wania. „Cool mamy" podbierają swoim córkom biodrówki i młodzieżową 
biżuterię, podpatrują, co jest w modzie, a także, w jakich miejscach obec
nie robi się piercing czy permanentny lub prawdziwy tatuaż. Ponadto kon
sultują, w których miejscach przydałby się im lifting, a kiedy wszystko 
jest na swoim miejscu, nadchodzi czas na wspólną imprezę. 

Jak doniosła prasa, w ubiegłym roku sąd w USA skazał na 30 lat 
więzienia 40-letnią Silvię Johnson. Ta prawdziwa „cool mama" w ciągu 
roku urządziła kilkanaście imprez dla znajomych swojego 15-letniego 
syna. Jak opowiadał jeden z uczestników, nie brakowało jej brawurowej, 
młodzieńczej wyobraźni: „Wódka, Jack Daniels, rum i teąuila lały się 
strumieniami. Oczywiście do wyboru była również amfa i zioło!". Am
bitną mamuśkę pogrążyły jednak relacje dwóch kolegów jej syna, którzy 
zeznali, że wielokrotnie uprawiali z nią seks. Jak się okazuje, tego typu 
przypadków jest tak wiele, że częstotliwość ich występowania zaczęła 
już interesować przedstawicieli nauk społecznych. 

„Udane życie to dzisiaj przede wszystkim poziom konsumpcji rozumianej 
w najszerszym sensie, a więc zarówno jako kolekcjonowanie przedmiotów, 
wysoki standard życia zanurzonego w owych szczególnych didaskaliach, 
jakimi są nieprzebrane gadżety i ich wymienność, jak i kolekcjonowanie 
wrażeń - wojaże, ekstremalne sporty, oryginalne zainteresowania, bywanie 
w miejscach, gdzie pokazać się wypada itd. (...) Przyszło nam przywyknąć 
do życia w realiach, które mamią i uwodzą niezliczonymi możliwościami 
samorealizacji. Liczy się indywidualny sukces, autonomia, wolność. Liczy 
się mobilność, szybkość, chwila wypełniona kolejnym doświadczeniem 
- ORGAZM OSOBOWOŚCI!" W ten sposób prof. Wojciech Burszta, 
antropolog, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury, określa aspiracje 
ambitnych, kreatywnych, bez względu na wiek „młodych duchem" ludzi. 

Orgazm osobowości 





Współczesne podręczniki socjologii, psychologii społecznej czy kul-
turoznawstwa zapełniły się pojęciami typu: kidult, cool parents, big 

babies czy „przedmioty regresywne". Dwa lata temu nakładem „Znaku" 
ukazała się książka włoskiego badacza Francesca M. Cataluccia Niedoj

rzałość. Choroba naszych czasów. Już na pierwszych kartach tej książki 
autor obwieszcza złowróżbnie: „Nie ma już dorosłych, zniknęli jak przej
ściowe pory roku i świetliki nad polami. Wszędzie widać tylko dzieci 
i ludzi starszych. Przy czym dzieci zachowują się jak dorośli (bo często 
muszą rozstawać się z dzieciństwem zbyt wcześnie), a dorośli jak dzieci. 
Przepadły bariery oddzielające różne etapy życia (i pozwalające świado
mie je naruszać). Miejsce osób dojrzałych zajęły dziwnie krzepkie dzieci: 
kuriozalnie pełnoletni, którzy nigdy nie dojrzeli i traktują życie jak 
świetną rozrywkę, jak parodię dziecinnych zabaw. (...) Wygląda na to, że 
znaleźliśmy się w potrzasku: w tragikomicznej, infantylnej rzeczywisto
ści, która ma pozory niepoważnej i żartobliwej gry". 

Wspomniana na początku scena z American Beauty jest w kontekście 
tych rozważań wyjątkowo znamienna. Choć większość krytyków i recen
zentów dostrzegła w tym filmie genialną opowieść o upadku rodziny, kry
zysie wieku średniego, rozpadzie więzi międzyludzkich czy hipokryzji 
mieszczańskiego stylu życia, to dzięki tej scenie możemy zobaczyć coś 
więcej. Widzimy dwie osoby, które pomyliły swoje miejsca i role: infan
tylną nastolatkę, która za wszelką cenę próbuje być dojrzałą kobietą, 
i dorosłego mężczyznę, który za wszelką cenę próbuje być infantylnym 
nastolatkiem. 

Zastanawiam się tylko, kiedy przydarzy się taka okazja, która sprawi, 
że ten cyniczny i infantylny uśmieszek na naszych beztroskich obliczach 
choć na chwilę zamieni się w zidiociały wyraz twarzy wyrażający refleksję 
pana Burnhama? 

JAKUB KULAWCZUK 

(nie mylić z człowiekiem o nazwisku COOLawczuk) 
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Tym, czego 
najbardziej 

brakuje 
Polakom, 

co sprawia, 
że tak trudno 

wyrwać się im 
z „polactwa", 

jest brak Ojca. 



z którą przychodzi się Polakom mierzyć 

nie układ, nie postkomunistyczna 
sitwa, nie salonowa elita - stanowi klu
czowy problem współczesnej Polski. 
Wszystkie te byty, choć toczą nasz 
kraj jak rak, są tylko zewnętrznym 
objawem choroby tożsamościowej, 

w XXI wieku. Ajest nią niedojrzałość męż
czyzn, brak wzorów ojcostwa i masowa ucieczka od odpowiedzialności 
oraz decyzji (nazywana niekiedy inteligenckim niezdecydowaniem czy 
gloryfikowana w postaci Adasia Miauczyńskiego). Wniosek ten wypro
wadzić można nie tylko z obserwacji rzeczywistości, ale także z uważnej 
lektury dzieł powieściowych najbardziej znanych konserwatywnych czy 
liberalnych analityków życia publicznego. Rafał Ziemkiewicz, Andrzej 
Horubała, Bronisław Wildstein, Cezary Michalski, ale i Marcin Wolski 
w swoich najnowszych książkach - być może nie wszyscy do końca świa
domie - umacniają taką a nie inną diagnozę polskiego życia duchowego 
i społecznego. Ich bohaterowie, bez względu na zasługi, jakie mają w walce 
z układem, czy przypisane im miejsce na scenie ideowej, są w zasadzie 
bez wyjątku wiecznymi chłopcami, mężczyznami rzucającymi swoje żony, 
by szukać nowych wrażeń, lub ojcami, którzy nie chcą ponosić odpowie
dzialności swych własnych decyzji. 

Adam Wilczycki z Doliny nicości Wildsteina jest tego najbardziej dobit
nym przykładem. Ten pozytywny - w zamyśle autora - bohater jest 
w gruncie rzeczy dość ponurym, choć w pewnych środowiskach bardzo 
często spotykanym typem. Zostawił żonę i syna, w pracy przyjął zasadę, 
że cel uświęca środki, a z rozpaczy zaczyna pić wódkę. Niemal wszystkie 
kobiety to dla niego tylko ciała, wymienne w swoich parametrach, ale 
pozbawione w istocie duchowej, osobowej i niezależnej od kształtów war
tości. Niekiedy, co dodaje im znaczenia, są jeszcze zdobyczą (jak kobieta 
wyrwana Bogatyrowiczowi), którą obnosi się przed innymi samcami alfa, 

by zamanifestować swoją moc. Ale niczym więcej. Próżno szukać 

Organicznie 
niezdolni do miłości 



w miłostkach Wilczyckiego, choćby śladu duchowego czy poetyckiego 
wymiaru miłości. Fizjologia i walka o byt są w nich zbyt dobitne, by mogły 
przemienić się w coś więcej. Podobnie jest zresztą z innymi bohaterami 
Doliny nicości. I nie chodzi tylko o starych - Returna czy Bogatyrowicza, 
ale także o młodego Czułnę, który choć mniej cyniczny, też traktuje 
kobiety jak wymienne przedmioty, które mają dostarczyć mu doraźnej 
przyjemności (niekoniecznie tylko seksualnej). 

Ziemkiewiczowski Radek z Żywiny w niczym nie ustępuje bohate
rom Wildsteina. Oba jego romanse niewiele mają wspólnego z miłością, 
ograniczają się tylko do łóżka, ewentualnie do interesów. Liczy się w nich 
zatem tylko Radek i nikt więcej. Zakładając prezerwatywę podczas sto
sunku z Arietą, jak sam przyznaje, nie myśli o niej (choć dla niej jest to znak 
troski), a tylko ,jak zwykle" o sobie1. 

Miłość w pełnym znaczeniu tego słowa jest niedostępna także dla 
Maćka Podlaskiego z Nieprawego łoża Marcina Wolskiego. Żona Gra
żyna, której „pożądał, ale jej nie kochał"2, była dla niego „ciągle stałym 
i zapewne niezbędnym elementem (...) egzystencji, ruchomym meblem, 
nierozpalającym jednak więcej emocji niż etażerka"3. Inaczej młodziutka 
wiolonczelistka Marta. Ale i ją Podlaski określa wyłącznie przedmiotowo, 
wskazując, że „jej młode ciało działało na niego jak narkotyk"4. Słowem, 
dwie kobiety, z których żadna nie budziła w nim emocji większych niż 
mebel lub środek odurzający mający zaleczyć jego własne niespełnienie 
i zamaskować wkraczanie w „smugę cienia". Podlaski ma oczywiście świa
domość moralnego rozdarcia między niekochaną żoną a porządną (ale też 
w istocie niekochaną) kochanką, ale - jak to facet po czterdziestce - znaj
duje dziesiątki usprawiedliwień dla swych zdrad. A i autorowi nie brakuje 
zrozumienia dla jego zachowań. 

Inaczej wydaje się być u Ziemkiewicza w Ciele obcym. Tu życiowe 
wybory, których istotą jest poszukiwanie czystej przyjemności i unikanie 
odpowiedzialności, zostają jednoznacznie określone przez samego boha
tera, a także swoiście ukarane przez kreatora powieściowego świata. 

1 R.A. Ziemkiewicz, Żywina, Warszawa 2008, s. 90. 
2 M. Wolski, Nieprawe łoże, Warszawa 2006, s. 19. 
3 Tamże, s. 11. 
4 Tamże, s. 34. 



Seksualna rozpusta i nieograniczenie w zaspokajaniu potrzeb zostają 
napiętnowane, a ich konsekwencją staje się nie tylko częściowa impoten
cja, ale również uwikłanie we współpracę z komunistycznymi służbami, co 
prowadzi ostatecznie do samobójstwa. Jest ono potwierdzeniem stanu 
absolutnej nicości, w jakim znalazł się bohater Ciała obcego. 

Ucieczka w śmierć jest zresztą, jak się zdaje, pierwszą decyzją, jaką pod
jął Hrabia w powieści Ziemkiewicza. Wcześniej bowiem jego mottem było 
„niedecydowanie", traktowane niemal jak buddyjski imperatyw „niedzia-
łania". „Nie myślmy na razie o problemach, byle nie dziś. Jutro. Kiedyś. 
Może coś się samo z siebie naprawi. Przez wszystkie te lata nie podjąłem 
żadnej decyzji. Wszystkie podjęły się same, ja tylko dostosowywałem się 
do sytuacji i póki to było możliwe, robiłem co mogłem, żeby się nie 
wydało"5 - podsumowuje Hrabia. 

Pod takim credo bez trudu podpisaliby się również Maciek Podlaski 
z powieści Wolskiego czy Adam Wilczycki z Doliny nicości. „Nie jestem 
ryzykantem, życiową brawurą pewnie też nie grzeszę, toteż niewygodne 
decyzje staram się zazwyczaj maksymalnie odwlekać, a o kłopotliwych 
rzeczach po prostu nie myśleć"6 - deklaruje Podlaski. Wilczycki - choć 
próżno by szukać w powieści Wildsteina takich wyznań - prezentuje 
w gruncie rzeczy podobną postawę. Decyzja o opublikowaniu tekstu 
poświęconego przeszłości profesora Lwa podjęła się w zasadzie sama na 
skutek obrzydzenia dla rzeczywistości, jakie dopadło redaktora naczel
nego. Kolejne tygodnie jego życia także upływają na swoistej odmowie 
działania, próbie oswojenia się z rzeczywistością. Dopiero wyjazd na pro
wincję w finale powieści określić można realną decyzją. Pierwszą własną 
od wielu lat. 

Ta odmowa decydowania niekoniecznie zresztą powinna być zawsze 
wartościowana negatywnie. Ziemkiewiczowski Radek odmawia skryty
kowania polskiej religijności nie tyle z powodu głębokiego do niej przy
wiązania i nie po racjonalnym namyśle, ile raczej na skutek emocji 

5 R.A. Ziemkiewicz, Ciało obce, Warszawa 2005, s. 42. 
6 M. Wolski, dz. cyt., s. 60. 

Niedecyzyjni 



związanych z matką. Ma świadomość, że kilka słów krytyki 
polskiego klerykalizmu i antysemityzmu może zbliżyć go do 
upragnionej kariery, pomóc opuścić kraj i znaleźć się w wiel
kim świecie, ale nie wypowiada ich, bo gdzieś w głębi czuje, 
że byłoby to równoznaczne ze zdradą 
matki. „Radek przez całe w miarę do
rosłe życie darł z matką koty, ale to 
były sprawy między nimi, krytykowa
nie matki publicznie, nawet jeżeli nikt poza nim nie 
wiedział i nigdy nie miał wiedzieć, że jego matka mieś
ci się w liczbie krytykowanych, przekraczało 
jego możliwości do zdrady"7 - opisuje 
motywacje Radka już ustami Konrada 
Ziemkiewicz. I tylko dlatego nie 
zdradza, podobnie jak tylko 
z powodu ulotnego uczucia 
Wilczycki publikuje non-
konformistyczne teksty. 
Nie ma w tych kluczo
wych wydarzeniach śladu 
racjonalnej refleksji, przy
wiązania do wartości czy 
choćby poczucia odpowie
dzialności. Zwykła intuicja, 
która wymusza powiedze
nie „dość". 

7 R.A. Ziemkiewicz, Żywina, 
s. 148. 
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Poszukując męskości 
Deficyt miłości i brak decyzyjności wydają się u powieściowych bohate
rów wszystkich wymienionych autorów wynikać z tego samego źródła 
- zdeformowanej wersji męskości, która z odpowiedzialności, opiekuń
czości i dojrzałości przekształca się w wieczną chłopięcą walkę. Wilczycki, 
Podlaski, Radek czy Hrabia pozostają - przy całym właściwym wiekowi 
dojrzałemu cynizmie - chłopcami, którzy bez większego kłopotu mogliby 
się odnaleźć w Wyspie much Williama Goldinga. Różnią ich oczywiście 
cele (Hrabia wybiera święty spokój, a Wilczycki pozostaje samcem alfa), 

ale stałą ich cechą jest odmowa wzięcia odpowiedzialności za żmudną 
codzienność. O takich, niezwykle przecież polskich mężczyznach, śpiewał 
przed laty Jacek Kaczmarski, że „przy stołach współczucia nurzają się 
w winie". Ich ojcostwo, o czym także śpiewał bard, ograniczało się do 
spisywania pamiętników, ale nie realizowało się już w codziennym życiu, 
towarzyszeniu dzieciom, rośnięciu z nimi i przekazywaniu im fundamen
talnych wartości. 

Oczywiście trudno za to winić polskich mężczyzn. Nasza historia 
była taka a nie inna. Mężczyźni musieli walczyć o wolność, wywiewały 
ich z domu branki, zesłania i wojny, a kobiety często zajmowały ich miejsca. 
Nie zmienia to jednak faktu, że w efekcie brak w naszym patriotyzmie 
komponentu ojcowskiego. Nie brakuje nam męskich wartości (często nie
wątpliwych) w wydaniu przedojcowskim. Ułańska fantazja, straceńcza 
odwaga, wisielczy niekiedy humor i nieustanna wierność przegranym 
sprawom - to cechy bardzo polskie i bardzo męskie, ale brak pośród nich 
męskości realizującej się w ojcostwie, które stanowi przecież zwieńczenie 
męskiego życia. 

„Nie można zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy w podej
mowaniu (...) odpowiedzialności. Jeśli Apostoł mówi w duchu swego 
czasu «żony bądźcie poddane swoim mężom» (Kol 3,18), to mówi zara
zem: mężowie bądźcie odpowiedzialni! Zasługujcie na prawdziwe zaufa
nie swoich małżonek. I swoich dzieci"8 - mówił Jan Paweł II w Szczeci
nie w 1987 roku. I o potrzebie tego apelu najlepiej świadczą autorzy 
omawianych powieści. Ich diagnoza (w sposób pełny i jednoznaczny 

8 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2006, s. 455. 



wypowiedziana przez Rafała Ziemkiewicza w Żywinie) jest bowiem taka, 
że tym, czego najbardziej brakuje Polakom, co sprawia, że tak trudno 
wyrwać się im z „polactwa", jest brak Ojca. I chodzi nie tylko o archetypy 
kulturowe, które Polskę traktują jak kobietę, ale także o całkiem realny 
brak ojca w życiu milionów Polek i Polaków. Bez niego zaś lub z nim, ale 
nieobecnym czy niedecyzyjnym - trudno mówić o kształtowaniu dojrza
łej tożsamości. Znakomitym tego przykładem pozostaje Radek, który jest 
modelowym wręcz przykładem kulturowego Piotrusia Pana, odmawiają
cego dorastania. Jego celem jest dobrze się ustawić i czerpać z życia. 

Radek, inaczej jednak niż bohaterowie Wildsteina czy Wolskiego, się 
odradza. Jego droga nie jest drogą do samounicestwienia, jaką podążał 
Hrabia, ale drogą ku wolności, solidarności i nowemu życiu. Przyczyną 
tego jest tyleż doświadczenie odchodzenia Jana Pawła II (ostatniego, który 
w kraju bez ojców mógł być ojcem - by streścić myśl Ziemkiewicza), ile 
spotkanie z dzieckiem, które właśnie ojca potrzebuje. Mała Sandra, dziecko 
bez ojca, wychowywane przez samotną małomiasteczkową matkę, staje 
się osobą, która odradza Radka. Jej twarz - aż strach stosować do analizy 
powieści Ziemkiewicza kategorie Levinasa - staje się wielkim wezwa
niem kierowanym do chłopca, by stał się mężczyzną i wziął za nią odpo
wiedzialność. Gest, słowa, wypowiadane i niewypowiedziane prośby 
dziewczynki stają się przyczyną, która sprawia, że chłopiec (niezależnie 
od wieku na takim właśnie poziomie pozostaje Radek) odkrywa, że jest 
„coś więcej" i „coś bardziej" niż hedonizm, że jest odpowiedzialność, 
która daje poczucie spełnienia. I że to coś nazywa się ojcostwo. Wybór nie 
jest prosty. Chłopak nie doświadczył prawdziwej męskości, ale decyduje 
się. Wybiera kobietę z dzieckiem i staje się ojcem. 

Jego wybór staje się początkiem nowej wspólnoty, ale ma on także 
znaczenie społeczne i narodowe. Jedną z tez Ziemkiewicza jest bowiem 
stwierdzenie, że głównym problemem Polaków z ich własną polskością 
pozostaje brak wymiaru ojcowskiego w patriotyzmie. Nasza miłość 
Ojczyzny ma wymiar czysto kobiecy, jest nasycona wieczną nieobecno
ścią lub nieodpowiedzialnością mężczyzn. I jako taka nie może przetrwać, 
jest skazana na wieczny upadek w polactwo... Może jest to pewne nad
użycie, ale w jakimś sensie Polska przypomina Arietę, matkę Sandry 
i nową kobietę Radka. Ona pragnie odpowiedzialnego mężczyzny i robi 
wszystko, by go odnaleźć. A gdy odnajduje, zmienia się. Podobnie jak 



zmienia się Polska, gdy doświadcza umierania jedynego, który mógł 
zastąpić Polakom utraconych ojców. I w tym sensie Żywina Ziemkiewi
cza jest wielkim wezwaniem do kontrrewolucji ojców. Jej początkiem jest 
wzięcie odpowiedzialności przez mężczyzn, odkrycie przez nich włas

nego ojcostwa i szczere zajęcie się nim. 
Bez tego na zawsze skazani jesteśmy 

na polactwo, samobójstwo lub byle-
jakość III RP, z takim zaangażowa

niem opisywane przez Wolskiego, 
Wildsteina i Ziemkiewicza. g
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Wymuskani modele prezentują marynarki 
i sweterki m.in. na tle otwartego bagażnika 

samochodu, a przez całą stronę ciągnie się napis 
„Jednak pętla zaciskała się wokół jego szyi" 

(po zabójstwie szefa związku pracodawców terroryści 
wydali oświadczenie, iż „po 43 dniach zakończyli 

żałosny i skorumpowany żywot 
Hansa-Martina Schleyera (...) jego 

ciało znajduje się w zielonym Audi 100 
z numerami z Bad Homburg"). 
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Dlaczego w filmie Baader-Meinhof Komplex lewaccy terroryści są - jak 
Joker i Two-Face w ostatnim Batmanie - najciekawszymi postaciami 
w obrazie, a ich ofiary to kolejne padające trupy bez osobowości? Być 
może dlatego, że tak właśnie wyobrażają ich sobie twórcy produkcji. 

Najnowszy film Ulego Edela Baader-Meinhof Komplex nie jest 
pierwszym obrazem pokazującym historię Frakcji Czerwonej Armii 
(RAF). Będąc adaptacją faktograficznej książki Stefana Austa, stara się 
skupić na kronikarskim ukazaniu wydarzeń, które doprowadziły do 
powstania RAF, później kolejnych jej akcji, następnie zaś procesu pro
wodyrów bandy. 

To założenie prawie udaje się twórcom filmu zrealizować. Prawie, 
bowiem choć dzieło rości sobie prawa do miana „niezależnego" i „obiek
tywnego", to właśnie Andreasowi Baaderowi, Ulrike Meinhof i Gudrun 
Ensslin jesteśmy zmuszeni towarzyszyć przez ponad dwie godziny. Na 
naszych oczach rodzą się ich decyzje, obserwujemy ich determinację 
w obronie ofiar wojny w Wietnamie czy sprzeciw wobec wizyty per
skiego szacha w Niemczech. I choć nie zgadzamy się z formą, w jakiej 
młodzi idealiści wyrażali swój gniew, to jednak trudno nie być z nimi 
solidarnym, gdy widzi się ich bitych i poniżanych przez policję. Być może 
niektórym polskim widzom przypomną się sceny z Przesłuchania Leszka 
Bugajskiego. 

A ofiary terrorystów? Im towarzyszymy jedynie w ciągu ostatnich kil
ku sekund życia. Nieco dłużej widzimy jedynie Hansa-Martina Schleyera, 
ale sprawia on raczej wrażenie prowadzonego na rzeź wieprzka niż 
poważnego przewodniczącego związku pracodawców i ojca rodziny. Jego 



telewizyjne przemówienie, nagrane przez lewackich terrorystów w miej
scu jego przetrzymywania, wzbudza co najwyżej pożałowanie. 

Moje serce zawsze biło dla RAF 
Działająca przez 28 lat Frakcja Czerwonej Armii ma na swym sumieniu 
zamordowanie 34 osób oraz okaleczenie kilkudziesięciu dalszych. Człon
kowie organizacji podpalali budynki, podkładali bomby, wykonywali wy
roki śmierci i porywali ludzi. Od samego początku fascynowała ona zre
wolucjonizowaną młodzież, a Ulrike Meinhof czy Andreas Baader urośli 
do rangi kogoś w rodzaju Che Guevary - ich zdjęcia, a także słynna pięcio
ramienna czerwona gwiazda, na której widniał skrót RAF oraz karabin 
maszynowy Hecker & Koch, nierzadko zdobiły ściany w pokojach niemiec
kich nastolatków (sam Baader w swej celi w więzieniu Stuttgart-Stammheim 
miał na ścianie fotografię Che). Nic dziwnego, że lewacki terroryzm stał 
się tematem chętnie podejmowanym przez twórców popkultury. 

Do historii RAF artyści podchodzą różnie. Najbardziej banalnie dzie
je „bandy Baader-Meinhof' opracowują muzycy rockowi. Legendarny 
niemiecki zespół punkowy Wizo nagrał piosenkę pt. RAF, w której sły
szymy m.in.: 

Gdy byliśmy małymi gówniarzami, nie wiedzieliśmy zbyt wiele 

ale chętnie bawiliśmy się w RAF i policję 

nigdy nie chciałem być policjantem, bo policjanci są do dupy 

chętniej grałem terrorystę i podkładałem bomby 

(...) zawsze uważałem was za świetnych gości 

szkoda, że byłem za mały, by się do was przyłączyć 

ale moje serce już wtedy bilo dla Frakcji Czerwonej Armii 

Inny niemiecki zespół, AufBruch, napisał z kolei piosenkę Fur Ulrike 

(Dla Ulrike): 

Tak się bała, jednak nie przeraziła się nawet śmierci 

nie dała sobie szansy i nie skoczyła z łodzi ratunkowej 

miała dość niesprawiedliwości i kłamstwa 

(...) gazety krzyczały - martwą lub żywą, chcemy się zemścić, 



nikt więcej nie może mówić o niej i jej działalności 

próbowali ją złamać i ją złapali 

ale nie udało się im, znaleźli ją martwą w jej celi. 

Działalność RAF - jeśli już pojawia się w tekstach rockowych - jest 
wręcz gloryfikowana. Muzycy Wizo całkowicie popierają zarówno zało
żenia ideowe terrorystów, jak i środki przez nich stosowane. Członkowie 
AufBruch wydają się być bardziej zniuansowani. Tak rekonstruują tok 
myślenia Ulrike Meinhof: 

pomyślała 

tu pomoże jedynie amok 

amok dzień i noc 

rzeczy, które mnie niszczą 

teraz zostaną zniszczone przeze mnie 

(...) przemoc to właściwie gówno 

jednak jakoś mi to pomaga 

chciałam inaczej 

ale inaczej oni tego nie zrozumieją 

Kim są owi „oni", przeciwko którym występuje bohaterka? „Nieba
wem trzęsło się przed nią całe kołtuństwo i wszystkie instancje", śpiewa 
wokalista i tekściarz zespołu Ralf Mattern, ani słowem jednak nie wspo
mina o „cywilnych" ofiarach terrorystów. Według niego tym, co pchało 
do działalności Meinhof i jej towarzyszy, było jakieś bliżej niezidentyfi
kowane zło, a przede wszystkim fakt, iż „miała tak serdecznie dość być 
nie wysłuchaną". 

Kwestia gloryfikacji lewackich terrorystów jest w tym wypadku tym 
bardziej ciekawa, gdyż zespół AufBruch pochodzi z NRD, gdzie był szy
kanowany przez lewicowe władze i miał nawet przez dłuższy czas zakaz 
występów. 

Na temat RAF powstało w Niemczech całkiem sporo filmów, zarówno 
fabularnych, jak i dokumentalnych. Łączy je pewien wspólny element, 

Andreas Baader jak Jezus Chrystus 



0 którym wspomniała córka Ulrike Meinhof - Bettina Róhl, dziś znana 
publicystka niemiecka: „dotychczas wszystkie filmy dotyczyły uczuć 
sprawców. Problem (...) polega na tym, że terroryści sami siebie tak długo 
w swoich mediach przedstawiali jako właściwe «ofiary», że z czasem 
prawdziwe ofiary zaczęły jedynie przeszkadzać"1. 

Rzeczywiście, do tej pory nie powstał żaden obraz fabularny, które
go bohaterem byłaby np. żona zastrzelonego policjanta czy któryś z pasa
żerów samolotu „Landshut". Filmy typu Baader, Legenda Rity (Stille nach 

dem Schuss) czy Decyzja (Die innere Sicherheii) przedstawiają dylematy 
1 rozterki sprawców. Od czasu do czasu pokazują, jak ginie jakiś policjant 
czy strażnik więzienny, jednak jest on na tyle anonimowy, by widz nie 
mógł się z nim utożsamić. W najlepszym wypadku terroryści usłyszą 
w telewizji lub radiu, że sierżant X osierocił dwójkę dzieci. Taka krótka 
wzmianka to zbyt mało, by oddać dramat prawdziwej ofiary, tym bardziej 
że na ekranie notorycznie przewijają się dyskusje i rozważania członków 
RAF, święcie przekonanych o swej historycznej misji i tylko niekiedy 
zastanawiających się, czy stosują właściwe środki do osiągnięcia wyty
czonych celów. 

W filmie Baader Christophera Rotha (2002) przedstawiony jest 
przede wszystkim związek Baadera z Ensslin. Lider RAF nie jest czło
wiekiem, którego można by polubić - apodyktyczny, nerwowy, zako
chany w sobie. Jednocześnie często wypowiada rewolucyjne slogany 
mające usprawiedliwić jego postępowanie. Po drugiej stronie barykady 
mamy dowódcę policji, który stara się złapać bandytów. Jego podejście do 
sprawy nie jest jednak jednoznaczne - poniekąd rozumie motywy Baadera, 
Ensslin czy Meinhof, którzy w jego rozumieniu są młodymi idealistami 
chcącymi zmienić świat na lepsze. Daje temu wyraz na zebraniu SPD, 
jednak nie zostaje zrozumiany przez partyjnych towarzyszy. Mimo wszy
stko wygrywa u niego poczucie obowiązku, świadomość konieczności 
zaprowadzenia porządku. Choć nie jest w tym w pełni konsekwentny -
w trakcie dość dziwacznej sceny, ukazującej, jak samotnie zatrzymuje 
Baadera podczas blokady ulicznej, przeprowadza z nim rozmowę. Pusz
cza go wolno, a właściwie obaj się rozchodzą - można odnieść wrażenie, 

1 W Europie rządzi sekta mędrków. Z Bettiną Róhl rozmawia Stefan Sękowski, 
„Najwyższy Czas!", 14/2008, s. VIII. gr
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że niejako wrogowie, ale jako przeciwnicy w dziecinnej zabawie w „poli
cjantów i złodziei" (lub, jak śpiewają punkowcy z Wizo, w „policjantów 
i terrorystów"). 

Nie jest to jednak ostatnia sztuczna scena w filmie. Historia RAF 
odtworzona jest dość wiernie, poza jednym szczegółem. Baader ginie 
bowiem w czasie próby aresztowania, choć w rzeczywistości trafił do 
więzienia i zastrzelił się pięć lat później. W filmie nadzorujący całą akcję 
dowódca policji podchodzi do poszatkowanego kulami Baadera, podnosi 
go i trzyma w sposób, który przywodzi na myśl „Pietę" Michała Anioła. 
Przewagę liczebną policjantów nad walczącym w pojedynkę bohaterem 
można odczytać jako symbol beznadziei walki terrorystów, ale także jako 
bezsilność wobec opresyjnej i bezwzględnej władzy państwa, które po
przez brutalne potraktowanie aresztowanego niszczy jednostkę. 

Prada-Meinhof i pantofle Baadera 

Innym przejawem wpływu legendy RAF na niemiecką kulturę jest wyko
rzystanie motywów związanych z tą organizacją i jej działalnością 
w modzie czy reklamie. Koszulki, naszywki i plakaty funkcjonują na ana
logicznej zasadzie, jak przedmioty z wizerunkiem Che Guevary - duża 
część osób noszących emblematy RAF nie ma pojęcia o historii samej 
organizacji, zaś czerwona gwiazda kojarzy się im z szeroko rozumianym 
buntem przeciwko niesprawiedliwości. Swego czasu Michał Wiśniewski 
z zespołu „Ich Troje" postanowił obdarować widza programu „Dzień 
Dobry TVN" koszulką z logo RAF - próba została jednak udaremniona. 

Wykorzystywanie symboliki terrorystycznej nie ogranicza się jedy
nie do grupy lewicowych radykałów. W Niemczech dużą dyskusję wywo
łała kolekcja hamburskiego butiku „Maegde und Knechte Elternhaus", 
której częścią były m.in. ubrania z nadrukiem „Prada-Meinhof i „Prada-
-Terror". Ponieważ kolekcja zawierała także majtki z wizerunkiem małego 
psa bojowego i napisem „Mein Kampf', można mieć pewność, iż kreato
rom mody nie chodziło o propagowanie lewackiego terroryzmu, lecz - po
przez wyrwanie symbolu z kontekstu - wzbudzenie kontrowersji i zła
manie tabu. 

Podobnie miała się sprawa ze zdjęciami reklamowymi w poświęco
nym modzie piśmie „Tussi-Deluxe". Redakcja wydrukowała 22 strony 



fotografii pod wspólnym tytułem „RAF-Parade" (gra słów nawiązująca 
do „Love Paradę"), rekonstruujących najbardziej charakterystyczne sceny 
z historii Frakcji Czerwonej Armii. Wymuskani modele prezentują mary
narki i sweterki m.in. na tle otwartego bagażnika samochodu, a przez całą 
stronę ciągnie się napis „Jednak pętla zaciskała się wokół jego szyi" (po 
zabójstwie szefa związku pracodawców terroryści wydali oświadczenie, 
iż „po 43 dniach zakończyli żałosny i skorumpowany żywot Hansa-Mar-
tina Schleyera. Pan Schmidt [kanclerz Helmut Schmidt - przyp. aut.] (...) 
może go sobie odebrać na Rue Charles Peguy w Mulhausen. [Jego ciało] 
znajduje się w zielonym Audi 100 z numerami z Bad Homburg"). W po
dobnym stylu czasopismo „Max" reklamowało pantofle Woolwortha, eks
ponując je obok modela leżącego we własnej krwi Baadera. 

Wpływ RAF na kulturę nie jest bynajmniej jednolity, jednak twórcy 
wykorzystujący motyw lewackiego terroryzmu nie dotykają w swych 
dziełach sedna problemu, w najlepszym wypadku ocierają się o nie. Dla
czego tak się dzieje? 

Należy z pewnością oddzielić apologetykę od niezrozumienia. 
Popieranie działań terrorystycznych czy choćby usprawiedliwianie ich 
przez szlachetne motywy może wynikać jedynie z ideologicznego zaśle
pienia. Pogrzeby morderców z RAF zgromadziły tysiące młodych ludzi, 
a przywódca lewicowej studenckiej rewolty z lat 1967-68 Rudi Dutschke 
wykrzyknął nad grobem Holgera Mensa (zmarłego w wyniku strajku gło
dowego w sierpniu 1974 roku), że „walka trwa dalej!". Tak jak wtedy, 
także i dziś będzie istniał margines uważający bandytów za bohaterów. 
Analiza tego problemu to jednak temat na oddzielny artykuł. 

Terroryzm nie jest abstrakcyjną „propagandą czynu", jest realnym 
działaniem, w wyniku którego ludzie giną lub odnoszą rany, zarówno na 
ciele, jak i na psychice. Do tej pory nie powstał jednak ani jeden film 
fabularny, którego centralną postacią byłaby rodzina ofiary czy zakładnik. 
A przecież historia RAF świetnie się do tego nadaje. Szacuje się, iż do 
organizacji tej w szczytowym momencie jej rozwoju należało najwyżej 
ok. 25 osób, zaś przez cały okres działalności przez jej szeregi przewinęło 
się nie więcej niż sto osób. Wszystkie ich ofiary znane są z imienia 

Apologetyka i krótka pamięć 



i nazwiska. Skoro Amerykanie potrafili w indywidualistyczny sposób 
przedstawić tragedię ofiar ataków z 11 września 2001 roku (filmy World 

Trade Center, czy Lot 93), w wyniku których zginęło nieporównywalnie 
więcej osób, to dlaczego nie mogą zrobić tego Niemcy? 

Jednym z powodów jest na pewno upływ czasu. Przecież fakt, iż 
mogła powstać tryskająca specyficznym niemieckim poczuciem humoru 
komedia Mein Fiihrer, wynika właśnie z upływu czasu. Podobnie jest 
z terrorystami RAF - z każdym rokiem ich czyny tracą na znaczeniu, forma 
pozbywa się treści. Podpalenie wydawnictwa Springera czy porwanie 
i morderstwo Schleyera stają się symbolem buntu, walki w imię ideałów. 

Stan ten pogłębiany jest przewagą lewicy w niemieckiej kulturze 
i nauce. Nawet jeśli socjaliści nie pochwalają porwań i zamachów bom
bowych, to jednak cel - choć w przypadku RAF bardzo mglisty - pozos
taje słuszny. To także prowadzi do relatywizowania czynów terrorystów. 
Na przykład pisarka Ulrike Edschmidt przedstawia Baadera i towarzyszy 
jako ofiary opresyjności państwa. Co prawda, podpalając sklepy Schnei
dera i Kaufhof, nie zrobili dobrze, jednak po opuszczeniu więziennych 
murów, czekając na rozpatrzenie apelacji, zajęli się opieką nad trudną 
młodzieżą. „Apelacja została odrzucona. Nikt nie spodziewał się takiego 
obrotu rzeczy, gdyż opinia publiczna uznała pracę z wychowankami 
zakładów poprawczych za swego rodzaju element resocjalizacji oskarżo
nych. W tym samym momencie podpalaczy obleciał strach przed wię
zieniem. (...) Strach był wszechobecny i o wszystkim zadecydował"2. Ten 
rodzaj argumentacji Bettina Róhl kwituje następująco: „Dopóki w main-

streamie funkcjonuje rozróżnienie między terrorystami jako ofiarami 
i bohaterami a normalnymi obywatelami jako świniami, które niczego dla 
rewolucji by nie zrobiły, nie będzie interesującego i istotnego filmu 
o RAF"3. 

Terroryści z Frakcji Czerwonej Armii zakończyli swe oświadczenie 
donoszące o rozwiązaniu organizacji słowami: „Rewolucja mówi: byłam, 
jestem, będę". Kultura może być nośnikiem tej rewolucji - nawet mimo
wolnie i nieświadomie, wyrywając symbolikę i wydarzenia z historii RAF 

2 U. Edschmidt, Już do nich nie należę, w: Maj '68. Rewolta, red. D. Cohn-Bendit, 
R. Dammann, Warszawa 2008, s. 154. 
3 W Europie rządzi..., s. IX. 



z ich rzeczywistego kontekstu, a także próbując tłumaczyć czyny spraw
ców, nie zwracając jednocześnie uwagi na cierpienie ofiar. Film Baader-

-Meinhof Komplex jest kolejnym tego przykładem. 

STEFAN SĘKOWSKI 

Klub Terrace we Frankfurcie po zamachu bombowym RAF-u w 1972 roku. 



Niegdyś jeden artykuł 
w głównej „papierowej" gazecie 
mógł zmienić losy kraju. 
Niczym „J'accuse" Emila Zoli 
czy „Wasz prezydent, 
nasz premier" Adama Michnika. 
Dziś coraz więcej wysiłku 
trzeba włożyć 
w wykreowanie 
politycznej „linii 
przekazu dnia", 
czyli tego, o czym 
się mówi, a co się 
przemilcza. 
A źródłem zarówno 
„przekazu dnia", 
jak i najważniejszych 
opinii mogą stać się 
Kataryna, 
Maria-Dora, 
Jacek Jarecki 
czy Free Your Mind, 
wyrastający 
na kultowych 
blogerów polskiej 
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oseł na Sejm RP biegający ze sztucz
nym penisem i ku uciesze gawiedzi 

rozgrywający „rasowych polityków", 
tych z XIX wieku, zupełnie nie potrafią

cych poradzić sobie z jego atakami; premier 
sięgający po siekierę, aby odcinać przyrodzenie zbo

czeńców, chyba już wiedzą, co w świecie postpolityki będzie 
ważne: emocje w miejsce programów, wizerunek przykrywający 

idee. A przede wszystkim to, co najważniejsze: dobre narracje. 
Bo postpolityką rządzą dobre opowieści. Nie idee, program, 

wielkie projekty, ambitne cele. Przestały być ważne partie, ba, nawet 
parlamenty. A wielkie media nie mają już mocy narzucania swych inter
pretacji wydarzeń. 

Poseł, minister, premier, prezydent czy marszałek, to jeszcze nie
dawno były najważniejsze w kraju figury. Poruszające się w autach na 
sygnałach. Głoszące orędzia zmieniające życie wszystkich. Zakres ich 
władzy budził strach. Mogli wypowiadać wojny, zmieniać kurs złotówki, 
ratować lub niszczyć stocznię albo życie pojedynczego piekarza wspiera
jącego nie dość rozważnie dom dziecka, dookreślić czym jest małżeństwo. 
Do polityki często garnęli się ludzie, którzy korzystając z jej mechaniz
mów, chcieli realizować idee: zmieniać kraj, reformować gospodarkę, 
życie społeczne, proponować ważne strategie. Dziś w rozmowach coraz 
częściej przyznają: nic tu po nich. 

To, że nie od polityków zależy dziś rzeczywistość, dociera do nich 
coraz silniej. Minister obrony może co najwyżej zrobić sobie zdjęcie 
z żołnierzami polskimi w Czadzie, a wracając do kraju, szukać odpowie
dzi: „A po co my tam". Minister infrastruktury może budować autostrady, 
ale pod warunkiem, że zostaną one wpisane w siatkę połączeń trans
europejskich - z zachodu na wschód. Autostrady w innych kierunkach 
Bruksela uznaje za nieuzasadnione. Większość decyzji gospodarczych, 
społecznych czy obronnych - a więc to, co było jeszcze niedawno „jes
testwem" polityki - zostało scedowane na organizmy multinarodowe: 
NATO, Komisję Europejską, Unię Europejską. 

Przy okazji okazało się, że problemy nierozwiązywalne przez dzie
sięciolecia, jak choćby rozpasanie monopolisty telefonicznego drenują
cego do maksimum kieszenie rodaków cenami połączeń i SMS-ów i jeśli 



już inwestującym w cokolwiek, to w skuteczny parlamentarny lobbing, 
znikają niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Komisja Euro
pejska każe obniżyć ceny połączeń telefonicznych, SMS-ów i roamingu, 
Polacy będą płacić więc mniej za rozmowy. Cud! 

Tak, można to jeszcze sprzedawać jako cud, ale wpływu na zaist
nienie kolejnych cudów polscy politycy - niezależnie z PO, PSL, PiS, 
SLD czy „następnej partii" - będą mieć coraz mniej. Mogą co najwyżej 
mniej lub bardziej sprawnie zarządzać. 

W postpolityce koniec z wielkimi manewrami, ideowymi sporami, 
rywalizacją wielkich pomysłów i ambitnych, porywających projektów. Nie 
będzie kolejnego portu w Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
czy Kopca Niepodległości. Nikt nie jest na tyle szalony, aby wystąpić z ideą 
utworzenia megametropolii Wrocław-Kraków-Katowice czy wybudowa
nia centrum biotechnologicznego, polskiej Krzemowej Doliny. Żaden 
polityk nie wychodzi na mównicę z takim projektem, bo po pierwsze nie 
będzie usłyszany, po drugie - zrozumiany, po trzecie wreszcie z parlamentu 
dawno już zniknęły najważniejsze dyskusje. 

Na początek przeniosły się do stacji transmitujących „całą prawdę 
całą dobę", a następnie zniknęły w ogóle. Sejm - jeśli porównamy I i VI 
kadencję - zamilknął, nie ma tam dyskusji, debaty. Parlament przestał 
sprawdzać się nawet jako ostoja politycznej poprawności. Nie tylko 
w Polsce, nawet na Wyspach Brytyjskich. 

Ofiarą postpolityki stały się też partie. Ponad 50 procent Polaków 
nie utożsamia się z żadną. Podobne wyniki nadchodzą z innych krajów. 
Ostatnia funkcja partii to kadrowa rezerwa, armia postulantów do minis
terialnych funkcji. Ale i ta funkcja się kończy. Komórka sekretarza gene-
ralnego-wicepremiera z pamięcią 250 numerów telefonów w zupełności 
wystarczy. Cóż to zresztą za partie, w porównaniu z gigantami jeszcze 
niedawno liczącymi po kilkaset tysięcy członków, które „rozprowadzały" 
europejską politykę. Nawet kandydaci w wyborach prezydenckich starają 
się być coraz dalej od „partyjnego betonu". Bardzo źle wygląda on bowiem 
na zdjęciach. Profesor Serge Guerin twierdzi wręcz: „Partie nie niosą już 
wielkich zmian". Co gorsza, najczęściej też łapią wirusy najgorszych 
praktyk styku polityki i biznesu, generują złe społeczne praktyki. 

Gubią się w postpolityce partie, gubią się mądre głowy. Co jest dziś 
lewicą, a co prawicą? Co partią liberalną, a co konserwatywną? Partia 



lewicowa na swoich sztandarach umieszcza Ojczyznę, a nawet Boga, 
chowa czerwone flagi, w to miejsce wywiesza narodowe, zaś prawica 
mówi o wartości pracy i społecznej wrażliwości. Pochowały się partie 
radykalne. A jeśli tak, jeśli wszystkie partie głoszą z grubsza to samo, 
mają podobny program i tożsame idee, to co właściwie w polityce jest 
ważne? Różnice są takie jak między Coca-Colą a Pepsi? A więc wizeru
nek, ułuda, miraż? I jeśli już, to konieczność wykończenia jednej firmy 
przez drugą? 

Nie odpowiedzą na to pytanie media, w postpolityce bowiem te tra
dycyjne już schodzą z placu boju. Niegdyś jeden artykuł w najważniejszej 
„papierowej" gazecie mógł zmienić losy kraju. Niczym „J'accuse" Emila 
Zoli czy „Wasz prezydent, nasz premier" Adama Michnika. Dziś coraz 
więcej wysiłku trzeba włożyć w wykreowanie politycznej „linii przekazu 
dnia" czyli tego, o czym się mówi, a co się przemilcza. A źródłem 
zarówno „przekazu dnia", jak i najważniejszych opinii mogą stać się 
Kataryna, Maria-Dora, Jacek Jarecki czy Free Your Mind, wyrastający na 
kultowych blogerów polskiej cyberprzestrzeni. Komunikacja staje się roz
proszona, zaś badania D-Link Technology Trend wskazują: internauci 
wyżej oceniają treści serwowane im przez innych użytkowników sieci, 
niż przez profesjonalnych dziennikarzy. Obie grupy mając podobny zasób 
informacji, dostęp do podobnych źródeł, podejmują rywalizację. Swoją 
drogą już dziś współczuję przegranym. 

Współczuć należy też socjologom, politologom, wielkim publicystom, 
magom zbiorowej wyobraźni. W postpolityce „pośrednicy informacji" są 
coraz mniej potrzebni, coraz mniej w oglądzie sceny publicznej mogą 
narzucić, zablokować, zredefiniować, narzucając swój odbiór wydarzeń. 
Stracili zdolność mobilizowania ludzi. Komunikacja przeskakuje nad 
nimi, niczym iskra w samochodowym zapłonie. Jeśli tylko jest dobrze 
przyrządzona - potrafi ich ominąć. 

Funkcjonowanie w postpolityce to dla polityków przede wszystkim 
konieczność uczenia się wciąż od nowa. To koniec tego, co znają, w czym 
przez lata czuli się jak ryby w wodzie. 

Jacąues Attali w fenomenalnej Krótkiej historii przyszłości, obliczył, 
że ilość dostępnej wiedzy już dziś podwaja się co dwa lata, a w 2030 roku 
będzie się podwajać co siedemdziesiąt dwa dni. Czas niezbędny, by po
zostawać na bieżąco, uczyć się, stawać się i trwale być „zatrudnialnym", 







a w przypadku polityków „wybieralnym", będzie się zwiększać w tych 
samych proporcjach. To, co było aktualne jeszcze dwa, trzy lata temu, 
szybko staje się historią. 

Popatrzmy co się dzieje obok. Ludzie biegną coraz szybciej, mówią 
coraz szybciej, coraz mniej mają czasu. Inaczej przyswajają informacje, 
które zalewają ich ze wszystkich stron (nazywam to już molestowaniem 
medialnym). Inaczej dokonują selekcji informacji, inaczej podejmują 
decyzje. Dla zatrzymania uwagi odbiorcy nikt już nie buduje wizerunku 
produktu ani marki. Do przeszłości odchodzi nawet logo. To nie ono spra
wia, że wybieramy jakiś produkt. Barbara Stern w „Journal of the Aca-
demy of Marketing Science" pisze: „Jeżeli jeden produkt jest identyczny 
jak inne, niewielka jest szansa, aby właśnie nasz produkt został wybrany. 
Albo - i to jest rozwiązanie niemądre - obniżamy cenę. Albo zwiększamy 
wartość produktu, tworząc i opowiadając jego historię". 

Podobny wybór mają politycy. Jedni obniżają loty, wymachując plas
tikowym penisem i wyzywając wszystkich od chamów lub od zdrajców. 
Często dopiero się uczą. Inni muszą opowiedzieć swoją historię w sposób, 
który po pierwsze będzie zrozumiały dla szerokiej publiki; po drugie 
zaciekawi ich; po trzecie wreszcie zafascynuje do tego stopnia, że zasły
szaną opowieść natychmiast będą chcieli - ba, musieli - przekazać innym. 
Choćby w windzie, w trzydzieści sekund. „Jeśli polityk potrafi poruszyć 
emocje i wsparcie dla swoich idei w trzydzieści sekund, odniesie sukces" 
- powtarza jeden z bardziej znanych francuskich story spinnersów two
rzących takie opowieści. 

Tak jak „Boeing 747", konstrukcja kolegi z Europejskiego Stowa
rzyszenia Konsultantów Politycznych, który zaproponował ją liderowi 
jednego z krajów Azji. „747" w której 7 - kraj pod nowym liderem sta
nie się siódmym krajem świata, 4 - do 40 000 dolarów wzrośnie PKB na 
mieszkańca, wreszcie ostatnia cyfra - 7, o minimum 7 procent wzrost 
gospodarczy kraju. Rozbudzono emocje, uruchomiono pasję zmian bez 
konieczności długich referatów bądź używania „pośredników informacji". 
Nowoczesny „747" nadleciał nad kraj. I wygrał wybory. Jeśli lider pokaże 
pazury, charyzmę, pójdzie pod prąd, może teraz zmieniać swój kraj. 

W postpolityce o tym, że jest na stanowisku i rządzi, nasz bohater 
przekonywać musi każdego dnia. Co ranek pojawia się więc nowa opo
wieść z jego życia, umilając proces budzenia się ludzi. Nie znudzi się, gr
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ludzie bowiem uwielbiają dobre opowieści. Jeśli tylko są dobrze prowa
dzone, a narracja nie odda pola sprawnej kontrnarracji. „Jesteśmy tutaj 
na pięć lat, aby napisać z Francuzami tę historię" - powiedział niedawno 
jeden ze story spinnersów Sarkozy'ego. O to samo walczą dziś - o moż
liwość pisania z Amerykanami wspólnej historii - Obama z McCainem. 
Filozof Gilles Lipovetsky zauważa, że władza i spektakl zbliżały się od 
dawna: od Ludwika XIV i Wersalu, aż po kino Hollywood i pierwszego 
wywodzącego się stamtąd prezydenta. I nic tu nowego. 

Jeśli politycy chcą przeżyć - nie mają dziś wyjścia. To, co im pozos
taje, to sprawne opowiadanie swojej historii: o cudach, ciasteczko wy ch 
potworach, strasznych laptopach albo jeszcze groźniejszych gejach i Niem
cach. Groźnych pedofdach, strasznej mafii stadionowej. Przegrają, jeśli 
nie znajdą swej historii i z pasją jej nie opowiedzą. Jeśli nie zrozumieją, 
o czym mówi najmądrzejszy ze współczesnych filozofów, Peter Sloterdijk, 
postrzegający zadania polityków jako wprowadzenie społeczeństwa w stan 
mniej lub bardziej zsynchronizowanej halucynacji. Jeśli politycy mają 
jeszcze resztkę nadziei, jeśli nie zapomnieli po co wchodzili do polityki, 
muszą się tego nauczyć. Albo zginą. 

Witajcie w postpolityce. 

ERYK M I S T E W I C Z 
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Udziela Pan wielu wywiadów, ale 
we wszystkich mówi Pan wyłącznie 
o służbach specjalnych, agenturze, 
układzie... Nie ma Pan ochoty po
rozmawiać o czymś innym? 

- Na temat służb ciągle jest coś 
nowego do powiedzenia. Poznaję 
nowe dane, które pomagają lepiej 
rozumieć pewne mechanizmy... Ale 
o sensie życia można porozmawiać, 
o problemie tego, co niewyrażalne, 
o potrzebie re-konstytucji polskości. 
To zależy np. od aktualnego nastroju, 
rozmówców, otoczenia... 

Czym więc dla Pana jest Polska? 

- Po lekturze Eseju o duszy polskiej uświadomiłem sobie, że i ja jestem 
ofiarą katastrofy cywilizacyjnej, którą opisał Ryszard Legutko. Wynio
słem z mojego domu rodzinnego, który był chyba dość zwykłym wtedy 
polskim domem, letnią religijność i letni patriotyzm. Chodziłem na reli
gię, była Pierwsza Komunia, bierzmowanie itd. Poza rytualnym uczest
nictwem nie było jednak głębszych rozmów o religii. Podobnie z Polską. 
Nie było wieczornych rozmów o tradycji, o korzeniach rodziny. Mama 
urodziła się na Wołyniu, dziadek był nadleśniczym u Radziwiłła. Gdy 
byłem nastolatkiem, zauważyłem, że w domu po cichu napomyka się 
o rzezi wołyńskiej. Nie rozmawiano ze mną o polityce, pewnie obawia
jąc się, że w szkole coś wygadam. Nie wtajemniczano mnie w tę historię. 
Dopiero później dowiedziałem się od brata mamy, że w dniu rozpoczęcia 
rzezi zaprzyjaźniony z rodziną Ukrainiec wywiózł ich furmanką i urato
wał życie. Z powodu typowego dla komunizmu lęku, historycznych 
wstrząsów, rodzina nie przekazała mi naszej narodowej ciągłości (o szko
le nie ma co mówić). Tak samo jak religia, w młodych latach także pol
skość była dla mnie letnia i rytualna. Nie stała się żywą częścią mej 
tożsamości. 



Ponieważ jednak łatwiej wyrobić w sobie przywiązanie do polskości 
niż Łaskę Wiary, Polskę „odkryłem" w późniejszym etapie życia, żeby 
zogniskować swoją energię życiową wokół wartości. 

Ma Pan wielu wpływowych wrogów, proces z Zygmuntem Solorzem, 
proces z Milanem Suboticiem, dwa z Adamem Michnikiem. Cały czas 
- robią to głównie dziennikarze - podważa się Pana dokonania nau
kowe i metodologię. Zdarzyły się nawet insynuacje w „Gazecie Wy
borczej", że ma Pan jakieś nieczyste związki ze służbami. Jak Pan to 
znosi jako człowiek? Mierzy się Pan z tym „na chłodno", czy też po
szukuje siły w literaturze, w religii... 

- Co do religii - tu mam problem, bo jestem agnostykiem. Jednak, z wie
kiem, coraz bardziej tęskniącym za wiarą. Od pierwszych lat studiów 
jestem agnostykiem. Moja formacja intelektualna, typ lektur, analiz inter
pretacyjnych, które dostarczyły czegoś, co można nazwać językiem bazo

wym (na gruncie którego inne kody kultury są interpretowane), bardzo 
utrudnia wydobycie się z agnostycyzmu. Od lat jednak, i prywatnie, i jako 
socjolog przywiązuję dużą wagę do religii jako rusztowania tkanki spo
łecznej. To, że jestem agnostykiem, nie powoduje jakiegoś dystansu 
wobec religii. Przeciwnie. Wiedząc, jakie koszty się płaci za agnostycyzm, 
nie zachęcam nikogo do płacenia tych kosztów i jako badacz podkreślam 
pozytywną rolę religii w życiu społeczeństwa. Zwłaszcza takiego jak 
nasze, polskie. 

Agnostyk nie ma fundamentu transcendentnego, z poziomu którego 
odpierać można ataki. Ale moja formacja metodologiczna pomaga mi się 
odnaleźć w procesach sądowych. Zarówno wtedy, gdy występuję w roli 
pozwanego, jak i wtedy, gdy czytam insynuacje czy złośliwości „Gazety 
Wyborczej" albo obelgi zapisywane w Internecie. 

Sala sądowa to okazja do obserwacji uczestniczącej. Badacz na włas
nej skórze i własnych emocjach może odczuć to, co przeżywają tysiące 
rodaków, także stających przed sądami. Gdy antropolog kulturowy jedzie 
badać obce plemię, to często robi to, co tubylcy, także je i pije to, co oni. 
Jeśli im brakuje żywności, głoduje razem z nimi. Gdy staję przed sądem, 
myślę, że w zasadzie rozumiem jak ta maszyneria działa; przecież zawo
dowo zajmuję się mechanizmami władzy. Rozumiem, że trzecia władza 



to instytucja, że sędziowie są przecież na etatach, że mają swoje interesy, 
mają swoje antypatie i sympatie, zalety i ułomności. Mimo to nie jest to 
sytuacja pozbawiona stresu. Próbuję sobie wtedy wyobrazić, jak się czuje 
przeciętny szary człowiek, który nie rozumie tej maszynerii, a który przez 
taki walec biurokratyczny, jakim jest sądownictwo, zostaje przemielony. 

Jako socjolog, zwolennik perspektywy konstruktywistycznej, jestem 
świadom, że to, co robi (a także to, co myśli) pani sędzia, co mówią adwo
kaci, to pewna konstrukcja społeczna. Coś umownego; to nie jest ostateczne 
ani prawdziwe. To gra. Czasem tak żenująco niepoważna, że chciałoby się 
śmiać; ale próbuję się do konwencji przystosować. Ta gra wytwarza bowiem 
skutki faktyczne - dla mnie i mojej rodziny. Nie mogę mówić do sędziego 
tego, co mi serce podpowiada. Próbuję znaleźć kod komunikacyjny 
z sędzią, kod, który wejdzie w rezonans z jego instytucjonalną mentalnoś
cią. To jest w jakimś sensie frapujące wyzwanie, mimo że czasochłonne. 
Dla badacza to nie mniej interesujące niż rozmowy z funkcjonariuszami 
służb, którzy mówią o swoich problemach i np. proszą o ich zasygnalizo
wanie kierownictwu państwa. Takie doświadczenie miałem jako doradca 
premiera. Dla każdego państwa są to dwie kluczowe i newralgiczne insty
tucje o rdzeniowym znaczeniu: trzecia władza oraz tajne służby. Dla bada
cza, który zajmuje się przez lata zjawiskiem władzy w trybie książkowym, 
czyli z zewnątrz przygląda się rybkom w akwarium, a potem ma możliwość 
wejścia do wody - to przygoda. Koledzy badacze, którzy się zajmują służ
bami na Zachodzie, bardzo mi zazdroszczą, iż miałem możliwość czyta
nia akt WSI, bo - jak mówią - często jedyny ich kontakt z oryginalnymi 
dokumentami to czytanie akt starszych niż 50 lat. 

I ta przygoda trwa. 

- Tak. Mam wrażenie, że z każdym dniem lepiej rozumiem myślenie 
polityków, myślenie biznesmenów i sporej gromady postaci orbitujących 
między nimi. 

Na czym polega ta „rosnąca potrzeba wiary", o której Pan mówi? 

- To się różnie przejawia. W potrzebie transcendencji, w potrzebie ufun
dowania, w potrzebie bycia częścią większej całości. Można zastosować 





proste psychologizowanie, że z wiekiem człowiek uświadamia sobie 
swoje ograniczenia i chce nadać sobie sens poprzez bycie częścią czegoś, 
co tak łatwo nie przemija. Ale często nie wiemy, jakie są siły sprawcze 
naszych potrzeb. 

W latach 1991 -1992 byłem na stypendium w Cambridge University. 
Mieszkałem u miłej pani, która podjęła wobec mnie działalność misyjną. 
Była członkinią Kościoła Metodystów w miejscowości nieopodal Cam
bridge. Zabierała mnie na spotkania tej wspólnoty. Śpiewali piosenki, tań
czyli, modlili się i byli uzdrawiani. Ze trzysta osób, niezależny kościół, 
odwiedziny wędrownych, profesjonalnych kaznodziejów. Ta pani bardzo 
chciała mnie nawrócić, a dla mnie to była ciekawa obserwacja uczestni
cząca, bo nie miałem wcześniej doświadczenia z ludźmi, których wiara 
byłaby tak gorąca i ofensywnie demonstrowana na zewnątrz. Pamiętam, 
że rozmawiałem wtedy z człowiekiem, który się przeprowadził z Londy
nu do Cambridge i w książce telefonicznej Yellow Pages przeglądał ogło
szenia różnych wspólnot religijnych (Kościołów?) szukając takiej, gdzie 
wiara ma „dużo ognia". 

Tam ludzie czuli się uzdrawiani, mdleli, mówili językami. To działo 
się na wysokim poziomie emocjonalności. Część to byli ludzie bardzo 
inteligentni, dobrzy sąsiedzi, rodzice, ludzie godni szacunku, którzy poza 
tym mieli w sobie coś, co mojemu krytycznemu umysłowi trudno było 
oswoić. Na przykład opowiadał mi pastor-przewodnik tego zgromadze
nia: była u nas jedna pani, z którą się modliliśmy, żeby nie było trzęsienia 
ziemi w Kalifornii. Jak tylko wyjechała i przestała się modlić, za tydzień 
było tam trzęsienie ziemi. Zadawałem wtedy pytania niestosowne. Dla
czego się modlicie o uleczenie poszczególnej osoby albo o uzdrowienie 
związku między dwojgiem konkretnych ludzi? Dlaczego nie możecie się 
pomodlić do Pana Boga o całość? O zbawienie dla wszystkich, najlepiej 
za jednym razem. 

Standardowy zestaw pytań tzw. umysłu krytycznego. 

- Tak. W odpowiedzi słyszałem różne wybiegi, które intelektualnie mnie 
nie zadowalały. 

I dlatego tej miłej pani nie udało się Pana nawrócić. 



- Może dlatego. Potem sobie uświadomiłem, że aby dłużej się utrzymać 
w stanie takiego religijnego pobudzenia, trzeba być częścią wspólnoty. 
0 tym mówił Emile Durkheim, jeden z założycieli socjologii: przez regu
larne uczestnictwo w pewnych rytuałach podtrzymuje się naturalność 
danej definicji rzeczywistości. Gdybym wrócił do Torunia i tam był 
podobny kościół, to kto wie, czy nie udałoby im się zdemontować mego 
sceptycyzmu. Przysłali mi jednak list z Anglii, w którym informowali, że 
najbliższy kościół zaprzyjaźniony z ich wspólnotą jest w Gliwicach. 

Poza tym, to doświadczenie wchodziło w dysonans z moją socjolo
giczną wiedzą o religii, o innych religiach, z wiedzą o tym, jak w umysłach 
ludzkich formowane są przekonania, jak się tworzy krytyczne nastawienia 
poznawcze. Nawracającym nie było ze mną łatwo, bo znam psychospo
łeczną konstrukcję maszynerii, która powoduje zaangażowanie lub letniość. 
Mechanizm, według którego katolika można zamienić w muzułmanina. 
To wszystko stanowi filtr „chroniący" przed łaską. 

No dobrze, zna Pan przepis na zamianę katolika w muzułmanina, ale 
potrzeba wiary nadal rośnie. 

- Nie wiem, czy jest sens tyle o sobie mówić, ale opowiem jeszcze cie
kawostkę. Jak byłem aresztowany w 1982 roku, przyszła pani psycholog 
1 zrobiła test osobowości. Trwał kilka godzin, zawierał chyba z pięćset 
pytań. W wynikach, które mi zakomunikowała, było m.in. zdanie: „socja
lizacja w dolnych granicach normy". W zupełności się z tym zgadzam. 
Myślę, że to legło u źródeł tego, co uznaję za swoje sukcesy akademickie. 
Człowiek słabo zsocjalizowany jest mniej wrażliwy na społeczną presję 
od kogoś dobrze zsocjalizowanego. Na przykład na nieartykułowane sło
wem, ale komunikowane językiem ciała wyrazy aprobaty czy dezapro
baty. Proszę sobie wyobrazić, że jestem na konferencji naukowej, atakuję 
jakąś sławę. Człowiek dobrze zsocjalizowany, odbierający mowę ciała 
osób na sali, od razu dostrzeże, że robi coś niestosownego. Słabo zsocja
lizowany nawet tego nie zauważy. Mechanizm kontroli społecznej nad 
ludźmi nie-do-socjalizowanymi jest słabszy. Komuś dobrze zsocjalizo-
wanemu trudno jest być nonkonformistą. Nie jestem zakorzeniony w reli
gii, w polskości, w towarzyskości. To powoduje, że ponoszę mniejsze 
koszty emocjonalne mówienia rzeczy niepopularnych. I przez lata takie 



tylko niewielkie koszty ponosiłem. Z wiekiem pomyślałem sobie: a może 
chciałbym być zakorzeniony? Nie np. w jakiejś teraźniejszej partyjności, 
ale w czymś, co sięga swoimi korzeniami wiele wieków wstecz, i co może 
ma klimaty, o których Jarosław Marek Rymkiewicz pisze w Kinderszenen. 

Ci, którzy świadomie złożyli ofiarę ze swojego życia, zainwestowali 
w coś. Pomyślałem, że chciałbym być częścią ich biznesu. Chciałbym, by 
ich inwestycja nie została zmarnowana. 

Odczuwa Pan w jakiś sposób wspólnotę z innymi Polakami? 

- Jest pewne zjawisko, nie do końca dla mnie zrozumiałe, w całym 
kraju mi się zdarza, że podchodzą do mnie na ulicy ludzie i mówią: panie 
profesorze, chcę panu podziękować. Pytam: za co? I czasem się po
wtarza narracja, którą nie całkiem rozumiem: Jak pana słucham w tele
wizji, to czuję, że jestem w Polsce. Chyba nie wiem, na czym to polega, 
bo przecież w swoich wypowiedziach nie rzucam co minutę słów „pa
triotyzm" albo „Polska". Może te rozmowy znaczą, że artykułuję sposób 
odczuwania problemów przez bardzo różnych ludzi. W sytuacji, gdy oni 
do mnie tak podchodzą - niekiedy mówią: jeszcze nam się uda Polskę 
uczynić dobrą i silną - kłaniają się i odchodzą, to mnie immunizuje na 
przykrości, które czynią mi ci, którzy w złej lub dobrej wierze mnie oczer
niają. 

A literatura? Tam chyba nie brakuje ciekawych odniesień do Pana 
sytuacji. 

- Z wielką literaturą mam rzadki kontakt. Gazety i raporty czytam zawo
dowo i analitycznie, to jest czasochłonne, bo niekiedy analiza jednego 
artykułu zajmuje tyle czasu, co przejrzenie pięciu dzienników. Czytuję 
dużo powieści, często poezję. Unikam jednak trudnej, klasycznej litera
tury, bo już moja praca wymaga myślenia o bardzo złożonych sprawach. 
Jak powieść jest zbyt wyrafinowana formalnie czy treściowo, to jest to 
męczące. Teraz z pewną satysfakcją czytam Spisek Vladimira Volkoffa, 
widząc, że ktoś, kto ma licentia poetica, jest czasem w stanie lepiej ująć 
pewne zjawiska z obszaru polityki i władzy, niż badacz związany regu
łami poprawności metodologicznej. 



Volkoff jest świetnym pisarzem, doskonałym znawcą katolicyzmu 
i prawosławia, ale co tu dużo mówić: temat służb pojawia się w jego 
twórczości równie często jak w wywiadach z Andrzejem Zybertowiczem. 

- Trudno znaleźć pisarza zaglądającego pod powierzchnię zjawisk spo
łecznych, który nie pisałby o służbach (śmiech). W wakacje czytałem 
np. Święte gry Vikrama Chandry. To hinduski pisarz, pewnie trochę zwe-
sternizowany. Bohaterem jego książki jest miasto Bombaj. To także książ
ka o uwikłaniu ludzi w gry biznesowe ze służbami w tle. Od pewnego 
poziomu gry od tajnych służb uciec nie sposób. 

Rok temu rozmawiałem z prezesem IPN Januszem Kurtyką. Wywiad 
dotyczył wyłącznie zbioru zastrzeżonego IPN. Kurtyka powiedział 
wtedy, że wśród akt, które z niego wyłączył, są także takie, które rzu
cają nowe światło na sprawy niemal bieżące. Czy Pan także się na 
takie dokumenty natknął. 

- Tak, choć oczywiście nie podam szczegółów. Często jest też tak, że 
wiemy coś, co jest bardzo prawdopodobne, ale nie ma procedury spraw
dzenia, która dawałaby 100 procent pewności. Ta przygoda, czyli bycie 
jedną nogą w polityce, uświadomiło mi, że prawdopodobnie normą przy 
podejmowaniu decyzji politycznych przez kierownictwo państwa jest 
działanie w warunkach sporego zakresu niepewności. Bardzo często 
trzeba decydować na podstawie niesprawdzonych informacji. 

Czy jest możliwe, aby tę pewność w jakiś znaczący sposób podnieść? 

- Całkowicie niepewności wyeliminować nie sposób. Gdyby jednak istniało 
analityczne zaplecze państwa, gdyby spora część naszej humanistyki nie była 
uprawiana sobie a muzom, a służyłaby penetrowaniu problemów praktycz
nych, to obszar niepewności u polityków mógłby zostać istotnie zawężony. 

Często Pan mówi o braku tego analitycznego zaplecza. Przywołuje 
Pan przykład amerykańskich think tanków o kosmicznych budżetach, 
ale czy stworzenie czegoś podobnego jest w ogóle w Polsce możliwe? 



- Jest. Gdy byłem doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego, miał on 
koncepcję, by najbogatsze spółki skarbu państwa, które miały wtedy 
dobry standing, np. KGHM, przekazały po 100 milionów złotych dla każ
dej z kluczowych partii i to byłby kapitał założycielski dla długofalowo 
działających think tanków. Takie przedsięwzięcie mogło być jednak zrea
lizowane tylko przy konsensusie politycznym, zostałem przeto przez pre
miera wysłany do jednego z posłów Platformy Obywatelskiej z niefor
malną misją, by dowiedzieć się, czy kierownictwo jego partii jest tym 
pomysłem zainteresowanie. Gdyby PO się zgodziło, łatwiej byłoby uzys
kać akceptację innych ugrupowań. To miał być, w założeniu, taki model 
niemiecki: think tanki mają pieniądze w zależności od liczby głosów, jakie 
partia uzyskuje. Otrzymałem informację, że brak jest zainteresowania 
takim pomysłem. 

Oczywiście, możliwe są też inne rozwiązania. Można sobie np. wy
obrazić, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym, albo inna, zawiera 
zapis, że powstaje Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Jak to 
zrobić, żeby to była instytucja ogólnonarodowa, a nie partyjna? Na przy
kład stworzyć kilkanaście ścieżek monitorowania kluczowych zdarzeń 
i zapisać, że część z tych ścieżek zawsze jest do dyspozycji partii opozy
cyjnych (być może nawet pozaparlamentarnych, jeśli osiągnęły określony 
pułap głosów). Cykl prowadzenia projektów byłby dłuższy niż cykle par
lamentarne. Przykładowo: PSL w trybie konkursu regulowanego przez akty 
prawne obsadza swoje ścieżki. Reguły konkursów są jawne, przy otwartej 
kurtynie określają warunki brzegowe, ale każda z partii w ramach swoich 
ścieżek dobiera ludzi, którzy zgadzają się z jej wizją Polski. Nawet jeśli 
partia przegrywa wybory, to jej ośrodek ekspercki dalej może w spokoju 
pracować. Chyba że przegra jeszcze wybory kolejne... Ale to już kwestia 
techniczna. Najważniejsze jest to, że można znaleźć środki i rozwiąza
nia. O wiele lepsze niż dawne Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 
Rozwiązał je Kazimierz Marcinkiewicz, ale nie powołano niczego nowego 
w to miejsce. 

Za jedną z patologii I I I RP uważa Pan przynależność dużej części 
elity intelektualnej do tzw. towarzystwa. Zasada przynależności do 
towarzystwa powoduje, że pewnych rzeczy nie mówią, że jest wiele 



obszarów tabu. W jakim stopniu powoduje to, że opis rzeczywistości, 
jaki otrzymują Polacy, jest zniekształcony? 

- Formy towarzyskości, jakie dzisiaj istnieją w Polsce (choć nie wiem, 
czy są one charakterystyczne wyłącznie dla Polski), w tym w świecie aka
demickim, czynią z wielu - skądinąd interesujących - osób karły inte
lektualne i moralne. Już gdy byłem na uczelni asystentem, zauważyłem 
następujące zjawisko: idę z kimś ze świata akademickiego na piwo, roz
mawiamy i myślę sobie, że ten człowiek ma bardzo ciekawe obserwacje 
na temat świata, niebanalne hipotezy, ciekawe interpretacje; mówi rzeczy 
inspirujące w wielu obszarach, nie tylko sytuacji w Polsce, na świecie, ale 
też filozofii; potem go pytam, nad czym pracuje, o czym pisze doktorat, 
habilitację, książkę, w jakim projekcie uczestniczy - i pamiętam swoje 
zdziwienie, że nagle rozmawiam, jakby z kimś innym, z kimś, kto robi coś 
strasznie konwencjonalnego, przyczynkarskiego, letniego, bez polotu, bez 
odcienia intelektualnej przygody, coś, co od początku jest skazane na 
drugo-, trzeciorzędność, na wtórność, coś, co służy jedynie utrzymaniu się 
w akademickiej grze. 

Mam dość szeroki ogląd nauk społecznych. Magisterium zrobiłem 
z historii, którą studiowałem na dwóch dobrych uniwersytetach (UMK 
i UAM), potem 12 lat uczyłem filozofii, obroniłem doktorat z metodologii 
historii, potem związałem się z socjologią, ale na stypendium w Cambridge 
to byłem w departamencie antropologii kulturowej, w Sydney z kolei tra
fiłem na wydział prawa. Stypendium w USA (University of Michigan) 
otrzymałem, by uczestniczyć w seminarium z ruchów społecznych, 
a kolejny staż w Cambridge to nauki polityczne. Spotykałem profesorów 
z amerykańskich uniwersytetów stanowych czy angielskich prowincjo
nalnych uniwersytetów, którzy nie mieliby szans w konkurencji intelek
tualnej z moimi młodszym kolegami w Instytucie Socjologii UMK, choć 
pewnie są od nas sprawniejsi organizacyjnie. Nie wiem, na ile to polska 
specyfika, może jest tak, że ogromna większość naukowców na świecie 
to szaraki. Przecież w USA są setki uczelni, które są dość marne, ale my 
postrzegamy naukę amerykańską przez pryzmat tych kilkudziesięciu naj
lepszych uniwersytetów... 



Nie ukrywa Pan, że jedną z głównych czynności badawczych, jakie 
Pan wykonuje, jest codzienna analiza prasy pod kątem wpływu służb 
specjalnych na rzeczywistość. To było zresztą przyczyną ataków na 
Pana, można było usłyszeć, że to ten profesor, co czyta tylko gazety. 
Czy na podstawie tych Pana notatek byłoby możliwe napisanie alter
natywnej historii I I I RP? 

- Dałoby się na tej podstawie napisać pięć alternatywnych historii III RP, 
w zależności od tego, na czym się skupimy. Załóżmy, że Pan i ja idziemy 
do biblioteki i zamawiamy rocznik „Gazety Wyborczej" z 1994 roku. 
Umawiamy się tak, że pan czyta wyłącznie teksty o nowych inicjatywach 
samorządowych, trzecim sektorze, nowych projektach gospodarczych etc. 
Ja zaś będę czytał o aferach, korupcji itp... Każdy z nas napisze raport 
z tego, co przeczytał, spróbuje za rozproszonymi informacjami wychwy
cić tendencje - i mamy gotowe dwa zupełnie inne wymiary transforma
cji. Mnie zawsze śmieszy, jak się mówi, że afera Rywina to było jakieś 
wielkie wydarzenie, że coś się wtedy diametralnie zmieniło. Blogerka 
Kataryna powiedziała, że po aferze Rywina istotnie zmieniła swój ogląd 
rzeczywistości, że przedtem rzeczywistość polską odczytywała w trybie 
gazetowyborczym. Mnie w sprawie Rywina nic nie zaskoczyło. To chyba 
oznaka tego, że wcześniej wypracowałem sobie prawidłowe narzędzia 
interpretacji III RP. W jednym z wywiadów powiedziałem nawet, że Adam 
Michnik chyba nie czyta własnej gazety, bo wyłącznie na podstawie arty
kułów o aferach w „Gazecie Wyborczej" jestem w stanie napisać druz
gocącą analizę patologii III RP. Mimo ogromnej liczby przemilczeń, tu 
„Wyborcza" jest mistrzem, w tej gazecie ukazało się wystarczająco dużo 
materiałów - co typowe: często unikających postawienia „kropki nad i" 

- z których czytelnik dociekliwy i nieuprzedzony mógł wyciągnąć pewne 
wnioski. Pod warunkiem jednak, że przyjmie określone założenia wyj
ściowe co do zakulisowych wymiarów naszej transformacji ustrojowej. 

Z punktu widzenia źródeł informacji, pewnym przełomem był okres, 
gdy zostałem ekspertem Komisji Weryfikacyjnej WSI. Zyskałem bowiem 
możliwość rozmów z funkcjonariuszami służb i dostęp do akt. Ale to nie 
tak, że akta zawsze rozstrzygają sprawę. Analizując wielotomowe roz
pracowanie pewnej afery, gdzieś przy siódmym tomie wiedziałem, że 



kluczowych rzeczy się z tych akt nie dowiem i konieczne będą rozmowy 
z funkcjonariuszami, bo sprawa się rozgrywa gdzieś pomiędzy doku
mentami. 

Czyli ktoś, kto chce w miarę prawdziwie opisać historię ostatnich 
kilkunastu lat, powinien być nie tylko teoretykiem, ale także prak
tykiem? 

- Tak. Względnie powinien być kimś, z kim ci „praktycy" chcą rozma
wiać. Z tego punktu widzenia moja praca jako doradcy prezydenta jest 
nie do przecenienia. Nigdy nie było mi tak łatwo docierać do wielu osób, 
ani one nie były nigdy tak skłonne, aby dzielić się swoją wiedzą, jak teraz. 
Aura bliskiego kontaktu z ludźmi władzy najwyższego szczebla powoduje, 
że wiele osób się otwiera, licząc na przykład, że przynajmniej część z tego, 
co mi powiedzą, zostanie przekazana do góry. 

Kiedy będziemy mogli przeczytać „Historię I I I RP" autorstwa pro
fesora Andrzeja Zybertowicza? 

- Cały czas się zastanawiam, czy to jest ten priorytet. Może trzeba jednak 
napisać coś innego? Może ważniejsze byłoby napisanie tego, czego nie 
zrobił Ryszard Legutko w swoim Eseju o duszy polskiej: rozrysowanie 
projektu re-konstytucji polskości? 

Podejmie się Pan tego? 

- Nie wiem. Zobaczymy. Trzeba na pewno zebrać pewne wątki, które 
zostały już wyartykułowane. W klimatach nie tylko „Frondy". Może syn
teza to za duże słowo, ale przydatna byłaby już systematyzacja wątków, 
które już w debacie publicznej się pojawiły. Niektóre w sposób pogłę
biony. Choćby w tekstach Zdzisława Krasnodębskiego, Marka Cichoc
kiego, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza, 
Tomasza Terlikowskiego czy ludzi „Frondy"... Ich myślenie nie jest 
osobne, widać strefy rezonansu. Ten projekt się wyłania. Trzeba go tylko 
usystematyzować, uzupełnić, pogłębić. Wizja re-konstytucji polskości. 



Chciałbym znać odpowiedź na pytanie, gdzie są dzisiaj najbardziej ży
wotne soki polskości. Nie na uczelniach - tam ich nie widzę. Czy są w pod
ziemiach kościoła Świętego Krzyża, gdzie po moim wykładzie ludzie 
płaczą, mówiąc, że Kaczyński stracił władzę i co teraz będzie z Polską? 
Czy soki polskości są gdzieś w tzw. Polsce B? A może wśród tych, którzy 
nocą dzwonią do rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka? 

Jarosław Kaczyński ugryzł żubra w dupę? 

- Myślę, że tak. Ten żubr co najmniej zadrżał, otrząsnął się, ale czy fak
tycznie się ruszył do biegu? Jarosław Kaczyński wykonał pewną pracę 
jako polityk, ale tak duże dzieła muszą prowadzić działania zsynchroni
zowane na wielu polach. Ktoś wykonuje swoją pracę jako artysta, ktoś 
inny jako uczony, jeszcze ktoś inny jako kapłan. Być może nie sposób 
odblokować potencjału polskości bez charyzmatycznej postaci w polskim 
Kościele? 

Widzi Pan taką osobę na horyzoncie? 

- Nie, ale słabo znam się na sprawach Kościoła. Pamiętam jednak, że gdy 
były te smutne dni odchodzenia Jana Pawła II, stacje telewizyjne zapra
szały wielu gości, aby komentowali to, co się dzieje. W telewizji pojawili 
się księża, teolodzy, zakonnicy..., osoby, których wcześniej tam nie wi
działem. Wielu z nich mówiło bardzo ciekawie, widać było, że stoi za 
nimi duchowość, że to ludzie dużego formatu. Moja intuicja jest taka, że 
to jest potencjał w polskim Kościele, który przez jakieś negatywne ścieżki 
doboru kadrowego, być może związany także z postesbeckimi uwikła
niami, jest niewykorzystany. Ludzie z dużym potencjałem duchowym 
i intelektualnym nie nadają tonu polskiemu Kościołowi, ale oni są. 

Afera Rywina odegrała istotną rolę, ale nie był to trwały przełom. 
Wtedy podskórne działania trwały wiele miesięcy. Może już dzisiaj 
dzieje się coś takiego, co np. za rok spowoduje kolejne tąpnięcie? Ma 
Pan jakiś scenariusz? Co by się musiało zdarzyć, by nastąpił praw
dziwy przełom? 

prof. Andrzej Zybertowicz 



- Są szanse i mam pewne pomysły, jak to by mogło wyglądać. Gdybym 
o tym jednak powiedział, spaliłbym pewną strategię... 

Może więc na zasadzie samospełniającej się przepowiedni... 

- Można by przedstawić tylko pewne elementy, a poza tym pewne mecha
nizmy mogą tu zadziałać odwrotnie. Na przykład przez samoobalające 
się przepowiednie. Opisawszy trajektorię pewnej gry interesów, można 
„złym duchom" uświadomić, na czym mogą się potknąć i niektóre gry 
biznes - państwo można by ustawić sprytniej. Tu nie ma pełnych deter-
minizmów. Fakty może stworzyć ten, kto ma lepszy pomysł. A lepsze 
pomysły mogą mieć ci, którzy trafniej diagnozują nastroje oraz interesy 
społeczne i - co ważniejsze - trafniej odkrywają kody, dzięki którym do 
społeczeństwa można dotrzeć, zmobilizować. 

Czy jest jakakolwiek afera wśród większych w III RP, o której mógłby 
Pan powiedzieć, że nie ma tam śladu zaangażowania ludzi związa
nych z tajnymi służbami? 

- Myślę, że tak. Powyłaniali się nowi gracze - choć wcale nie mniej zde
moralizowani. Ważne jest jednak to, że w większość wielkich afer są 
zaangażowane służby lub ludzie ze środowiska służb, tzn. były funkcjo
nariusz, obecny funkcjonariusz albo ich tajny współpracownik. Krótko 
po wybuchu afery Rywina rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który 
pełnił wysokie stanowisko w jednym z rządów III RP, a wcześniej w PRL 
współpracował ze służbami cywilnymi i wojskowymi. Powiedział: naj
większe afery jeszcze nie zostały ujawnione. 

Dlaczego? 

- Odpowiedź jest prosta. Dlaczego wielkie afery w ogóle są ujawniane? 
Afera jest to złożone organizacyjnie przedsięwzięcie, mające na celu prze
pompowanie zasobów publicznych w ręce prywatne. Jakie są dwa główne 
powody ujawniania afer? Pierwszy jest taki, że aferzyści popełnili błąd w do
borze ludzi i doborze środków. Ktoś się wygadał, zrobił coś niedokładnie, 
czegoś nie dopięto i sprawa wyszła na jaw. Potem drogą neutralizacji, 



medialnej czy prawnej, często udaje się uniknąć odpowiedzialności kar
nej, ale w opinii publicznej afera już zaistniała. Drugi sposób najlepiej 
opisuje popularna metafora: jak ze sobą walczą gangi, to policja znajduje 
trupy. Jak walczą ze sobą grupy interesu, to jedni „palą" drugich, dając 
gotowce „dziennikarzom śledczym". A jak jest w przypadku, gdy afera 
jest przygotowana w pełni profesjonalnie przez wyszkolonych ludzi służb, 
którzy przestrzegają zasad konspiracji, którzy nie dobierają ludzi nieod
powiedzialnych i mają dobre wsparcie w otoczeniu instytucjonalnym? 
Afera jest wtedy szczelna. 

I często zarządzają oni obiema stronami barykady. 

- Tak jest. Potencjalnych przeciwników zneutralizowali albo poszli z nimi 
na ugodę, dzieląc się z nimi okruchami tortu. Wtedy afera może nigdy 
nie zostać opinii publicznej ujawniona. Jeśli afera to działanie z założe
nia utajone, to kto może ją lepiej przeprowadzić, niż ci, którzy przez lata 
byli szkoleni do działań skrytych? Jeśli pewne afery robiła wąska grupa 
tego typu ludzi, to one nie wyjdą na światło dzienne. 

Jak by dzisiaj wyglądała lista najbogatszych Polaków, powiedzmy 
pierwsza dwudziestka, gdyby pierwszy niekomunistyczny rząd prze
prowadził lustrację? 

- Proszę podać jakieś nazwiska. 

Na przykład Jan Kulczyk. 

- Zacytujmy tygodnik „Nie": „W roku 1981 dr Jan Kulczyk założył w Pol
sce firmę Interkulpol. Kilka miesięcy później, już w stanie wojennym, 
został wiceprezesem (potem prezesem) izby gospodarczej skupiającej 
firmy polonijne. Było to ciało dokładnie kontrolowane przez Służbę Bez
pieczeństwa. Bez «imprimatur» ze strony ówczesnego MSW dr Jan Kul
czyk nie mógłby objąć tej funkcji, co rzecz jasna nie oznacza, iż w tym 
czasie był agentem SB. 

Zaryzykowałbym tezę, że te bardzo dawne i późniejsze kontakty ze 
specsłużbami do dziś procentują dr. Johanowi w biznesach, jakie prowadzi". 



Tyle tygodnik „Nie" (nr 32, 2004). Gdyby tak pisano od początku trans
formacji i tego typu związki poważnie analizowano, wiele spraw poszłoby 
inaczej. 

Tu jest jednak inny ciekawy element, związany z opozycją. Uświa
domiłem to sobie, gdy czytałem interesującą książkę Joanny Wiszniewicz 
Zycie przecięte. Opowieści pokolenia Marca. Książka dotyczy osób ze 
środowisk żydowskich, które w wyniku kampanii antysemickiej zostały 
wypchnięte z Polski. Są w książce motywy dające kontekst dla moich 
własnych doświadczeń. Zupełnie inna była poznawcza, moralna i środo
wiskowa sytuacja jakiegoś opozycjonisty czy grupy opozycjonistów 
z małego miasteczka, którzy występowali przeciwko komunizmowi, ale 
ani nie rozumieli, jak to państwo działa, ani nie mieli żadnych powiązań 
z aparatem władzy. Oni poznawali metody działania tajnej policji metodą 
prób i błędów - dosłownie na własnej skórze. Inna zaś była sytuacja śro
dowisk opozycyjnych, których ikoną jest „Gazeta Wyborcza", których 
członkowie pochodzili z rodzin związanych z aparatem władzy PRL. 
W tym z rodzin związanych z tajną policją. Oni od dziecka mieli wspar
cie swojego środowiska, od początku wiedzieli, jak działa tamto państwo, 
tajna policja i mieli kontakty towarzysko-rodzinne z tym aparatem. Jeśli 
ludzie z tych środowisk szli do więzień lub byli brani na komisariaty, to 
czy byli tak samo traktowani jak nieznani nikomu ludzie z prowincji, dla 
których władza była Kafkowskim nieprzenikalnym molochem? Myślę, 
że warto się temu przyjrzeć bliżej. 

Jako młody człowiek zupełnie nie rozumiałem tej maszynerii pań
stwowej. Dopiero w stanie wojennym zacząłem studiować rolę służb 
w tym systemie. Gdy rozmawiałem z ludźmi w trakcie „festiwalu" pierw
szej „Solidarności" i mówiłem, że my tu sobie rozmawiamy, robimy 
wiece, rezolucje, wydajemy gazetki, a w tym samym czasie wszystko, co 
robimy, jest monitorowane, nagrywane itd. - to moi rozmówcy nie chcieli 
w to wierzyć, myśleli, że mam obsesję. Porównajmy horyzont poznawczy 
i poziom ryzyka ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda kontekst działal
ności dysydenckiej, z sytuacją tych, dla których władza także jest prze
ciwnikiem, ale mają pełną świadomość, jak to wszystko działa. Może to 
różnica między tymi, którzy walczą z systemem, a tymi, którzy toczą grę 
z systemem. Czasem walczą, ale wiedzą, że to jest pewna gra, której 
naturę - także w kontekście międzynarodowym - ogarniają. 





No, dobrze, ale jak to się ma do naszych milionerów? 

- Dlaczego to skojarzenie ze sprawą Kulczyka? Wyobraźmy sobie, że 
ktoś chce prowadzić działalność biznesową i pochodzi z rodziny, w której 
reguły gry w ramach systemu są już wcześniej rozczytane. Wiadomo, gdzie 
są szczeliny systemu i gdzie jest potencjał robienia interesów. Wiadomo, 
gdzie są szczeliny omijania ryzyka czy też minimalizowania go. Czy to 
można w ogóle porównywać z sytuacją rzemieślnika lub kupca, który nie 
ma pojęcia, jak działa nomenklatura? Onjest odpowiednikiem tego dysy
denta z prowincji. Od razu widać, że ten pierwszy ma ogromną przewagę. 

Albo interesy Zygmunta Solorza - w latach 80. nawiązuje stałą współ
pracę z Polimarem, podmiotem zależnym od jednej z Central Handlu Za
granicznego - a wszystkie były bezpośrednio kontrolowane przez służby. 
Piszę o tym obszernie w książce pod moją współredakcją (wraz z Rado
sławem Sojakiem) Transformacja podszyta przemocą: O nieformalnych 

mechanizmach przemian instytucjonalnych (Wydawnictwo Naukowe 
UMK 2008). 

Jan Kulczyk odziedziczył po swym ojcu Henryku całe know how, jeśli 
chodzi o robienie interesów? 

- Syn odziedziczył po ojcu coś, co socjologia nazywa kapitałem socjo-
kulturowym. 

Chciałbym teraz zapytać o zjawisko agentury wpływu. Powiedzmy 
sobie otwarcie: ona istnieje tu i teraz, ale mówienie o tym było pew
nym tabu. Ostatnio w krótkim czasie mieliśmy dwie sprawy, przy 
okazji których wyjątkowo to pojęcie jakoś funkcjonowało. Mam na 
myśli kwestię tarczy antyrakietowej oraz konflikt gruziński. 

- Na podstawie tego, co wiem, mógłbym powiedzieć sporo na temat in
stytucjonalnego zaplecza działania agentury wpływu. Gdybym był wyłącz
nie badaczem, to bym to zrobił. Ale ponieważ jestem także doradcą Pre
zydenta RP do spraw bezpieczeństwa - wypowiedzenie przeze mnie słów, 
że jakiś konkretny podmiot stanowi strumień zasilania agentury wpływu 
jakiegoś państwa, mogłoby pośrednio być przypisywane Prezydentowi. 



Powiedzmy więc tylko, jakie państwa czy inne podmioty się w tym 
kontekście Polską interesują. 

- Te, które mają u nas szczególne interesy. 

Czyli jakie? 

- Rosja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Co do 
innych podmiotów, nic Panu nie powiem, bo powiedziałbym za dużo. 
Jeśli chodzi o państwa, to kluczowe są Niemcy, USA i Rosja. 

Panie Profesorze, głośne były Pana oskarżenia wobec Polsatu, że to 
telewizja, w której kierownictwie funkcjonuje sporo osób związanych 
ze służbami specjalnymi. Skąd Pana zainteresowanie akurat tą stacją? 
Chyba nie jest to główny przykład tego typu uwikłań? Co z innymi? 

- W świetle obecnie już publicznie dostępnych danych Polsat jest przy
kładem, który najłatwiej jest udokumentować. W przypadku innych pod
miotów dokumentacja jest szczątkowa, albo jeszcze rozproszona. Żeby 
napisać wspomniany wyżej tekst o Solarzu i Polsacie, poświęciłem półtora 
roku pracy. I tak masy rzeczy nie wiem, albo nie mogę napisać niektórych 
rzeczy, bo nie są wystarczająco udokumentowane. Zygmunt Solorz wyto
czył mi proces, sąd dał mi jedynie dwa tygodnie na odpowiedź na pozew. 
W tym czasie napisałem to, co mogłem, a potem „zachęcony" przez proces 
sprawę pogłębiłem. 

Czy służby mają w tej chwili dziennikarzy, którzy są u nich na etacie? 

- Obecny stan prawny na to pozwala. Pod warunkiem, że jest o tym infor
mowany premier. 

Ilu ich jest? 

- Jeśli oderwiemy się od problemu nadużyć, to moja intuicja jest taka, że 
z punktu widzenia potrzeb państwa służby mają obecnie zbyt mało źró
deł wśród dziennikarzy. Jest przyjęte na całym świecie, że dziennikarze 



są wykorzystywani jako źródła. Skoro obce wywiady mają wśród dzien
nikarzy akredytowanych w Polsce swoich agentów, to aby ich rozpoznać, 
wśród polskich dziennikarzy, obracających się w tym światku, muszą być 
osoby przeszkolone, które będą w stanie po pewnych symptomach obce 
wtyczki rozpoznać. Myślę, że takich osób nasze służby mają za mało. 

Co musi się stać, żeby mógł Pan powiedzieć: w Połsce nie ma układu? 

- Zdefiniujmy najpierw układ. To nieformalna sieć powiązań mająca cha
rakter pasożytniczej grupy interesów, która jest w stanie paraliżować 
wykonywanie strategicznych zadań państwa. To silna AntyRozwojowa 
Grupa Interesów (ARGI). Tak rozumiany układ w tej chwili, moim zda
niem, w Polsce istnieje. W mojej ocenie empiryczny dowód na istnienie 
układu dał artykuł Luizy Zalewskiej i Tomasza Butkiewicza z „Dzien
nika" gdzie opisano tzw. bandę czworga (24-25 maja 2008). 

Co zrobić, żeby układu nie było? Wydaje mi się, że gdyby PiS rzą
dził pełną kadencję i miał szansę na kolejną, to układ zostałby nie tylko 
osłabiony, ale i rozbity. Teoretycznie przed tego typu układem powinny 
chronić państwo tajne służby, ale one same były jego siedliskiem, bo 
pasożytnicze grupy interesów organizowały się wokół zasobów tajnych 
służb. W moich publikacjach staram się odróżniać dwie rzeczy, których 
dziennikarze, zazwyczaj z powodu niedbałości, nie odróżniają. Czymś 
innym są tajne służby jako instytucja, która działa w ramach swoich 
zadań, procedur, planów pracy, a czym innym jest środowisko tajnych 
służb. Ludzie, którzy byli w służbach, mają tam swoich kolegów, dojścia, 
są w otoczeniu służb osoby uległe. W tym sensie układ to nie jest robota 
którejś z konkretnych tajnych służb, ale bardziej „ekumeniczna" sieć 
powiązań. 

Gdyby... Gdyby CBA okrzepło - biuro jest zbudowane tak, aby 
utrudnić przeniknięcie do środka ludzi z nieformalnych grup interesu, bo 
jest ustawowy zakaz przyjmowania do pracy osób pracujących w służ
bach PRL i ich tajnych współpracowników. Gdyby SKW się rozwinęło 
według wyjściowych koncepcji. Gdyby się udało zreformować AB W. To 
byłyby instrumenty, aby, po pierwsze, rozbić układ do końca i, po dru
gie, doprowadzić do sytuacji, kiedy występuje u nas tylko „normalny" 
poziom zagrożeń korupcyjnych. Rozproszone układziki, które tu i tam 



sobie podgryzają państwo, ale nie są w stanie paraliżować jego strate
gicznych ogniw. 

Jeszcze jedna kwestia. Jeśli działalność tych - tak to nazywam -
ARGI w kraju postkomunistycznym, jakim jest Polska, skupia się wokół 
zasobów służb specjalnych, to część nici sprawczych ich działań znajduje 
się w Moskwie. Tam jest depozyt sporej części wiedzy wygenerowanej przez 
służby PRL. Problem układu jest więc także problemem suwerenności 
Polski. 

Zauważył Pan jakiś wpływ służb specjalnych na swoje życie? Na 
przykład przez próby podważania Pana wiarygodności? 

- Najbardziej ten wpływ odczułem, gdy „Gazeta Wyborcza" stała się wit
ryną ogłoszeniową służb w dwóch tekstach Wojciecha Czuchnowskiego: 
Specwibrator Zybertowicz (11 stycznia 2008) oraz Jak Zybertowicz z Tar-

galskim nauczaliABW(\5 lutego 2008). Oba te teksty korzystają z infor
macji, którymi dysponowała wyłącznie AB W i ukazały się krótko po tym, 
gdy postawiłem publicznie pytanie: czy nowy szef ABW Krzysztof Bon-
daryk działa w sytuacji konfliktu interesów? Zresztą redaktor Czuch-
nowski nie potrafił nawet precyzyjnie tych informacji wykorzystać, ale 
przecieki były ewidentne i miały na celu zdyskredytowanie mojej osoby. 
To ciekawe, że dopiero za rządów Donalda Tuska doświadczyłem wyko
rzystania zasobów służb przeciwko mnie. 

To ma Pan powody do niepokoju, bo Krzysztof Bondaryk nadal jest 
szefem ABW, ma olbrzymią władzę, a poza tym pracował kiedyś 
u Zygmunta Solorza, z którym jest Pan w sporze prawnym. 

- Myślę, że pan Bondaryk już się przekonał, że wielu spraw nie jest w sta
nie załatwić. W mojej ocenie przypadek Krzysztofa Bondaryka może stać 
się kolejnym testem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Stawiam 44 
do 1, że znowu przegranym. 

ROZMAWIAŁ: P I O T R PAŁKA 



Polityka to rzecz moralnie 
niesłychanie ryzykowna. 
Jeśli ktoś tęskni za bezgrzesznością, 
niech się trzyma od niej z daleka. 
Ale niech się też wtedy nie okłamuje: 

stojąc z boku, oddaje ją we władanie 
demona. 
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- (śmiech) Partie z definicji nie 
mają duszy, mają ją natomiast 
członkowie wszystkich partii, 
nawet postkomunistycznych, pro
szę mi wierzyć... Domyślam się 
jednak, że pytają Panowie o to, 
czy Platforma ma jakieś przesła
nie ideowe, własne stanowisko 
w ważnych sporach światopo
glądowych. Większość członków 
klubu parlamentarnego Platfor
my to ludzie o wrażliwości cha
deckiej. Są wśród nas zdeklaro-

Panie Pośle, czy Platforma 
Obywatelska ma duszę? 

wani konserwatyści, są konserwatywni liberałowie, do których ja się 
zaliczam, i są ludzie o wrażliwości wyraźnie liberalnej. Mam wrażenie, że 
tych ostatnich jest najmniej. O ile w poprzedniej kadencji mówiło się, że 
Platforma to partia liberalna z konserwatywnym skrzydłem, o tyle dzisiaj 
Platforma to raczej partia konserwatywno-liberalna, w której istnieje 
skrzydło liberalne. 

Problem w tym, że skrzydło liberalne to także głowa Platformy. 

- Ster w Platformie trzyma grupa działaczy związana z dawnym Kon
gresem Liberalno-Demokratycznym z Donaldem Tuskiem na czele. Ale 
trzeba pamiętać o tym, że wielu z tych ludzi przeszło głęboką ewolucję. 
Oczywiście znam zarzuty, że ta ewolucja jest koniunkturalna, na pokaz, 
i być może w niektórych przypadkach tak jest rzeczywiście. Ale więk
szość dawnych liberałów, o dość laickim nastawieniu, w sposób nieko
niunkturalny zbliżyło się do Kościoła bądź do konserwatywnego modelu 
liberalizmu. Mogę podać przykład z dziedziny bioetyki. Zespół, któremu 
przewodzę, przygotowuje między innymi dużą ustawę bioetyczną, 
i muszę powiedzieć, że w tych sprawach doskonale rozumiemy się z Do
naldem Tuskiem. 



Nie bardzo też wiadomo, co ma Pan na myśli, mówiąc o wrażliwości 
chadeckiej Platformy. Chodzi Panu o tę dawną chadecję, którą mo
żemy dzisiaj oglądać w muzeum, czy o tę dzisiejszą, w której niejeden 
poseł SLD czułby się świetnie. 

- Mają Panowie rację, że współczesna zachodnioeuropejska chadecja 
w wielu sprawach zapewne bliższa jest polskiej socjaldemokracji. Nato
miast warto przeanalizować sytuację w klubie chadeckim w Parlamencie 
Europejskim. Eurodeputowani Platformy stanowią wyraźnie prawe skrzy
dło tego klubu, zresztą w wielu sprawach głosują inaczej niż ich koledzy 
z Europy Zachodniej. W tym sensie słuszna jest korekta, że wrażliwość 
mainstreamu Platformy to wrażliwość chadecka z lat 50. czy 60. 

Mówił Pan, że spora liczba posłów zbliża się do Kościoła... 

- Ogromna większość posłów Platformy od zawsze była katolikami! Zdu
miało mnie na przykład, gdy przekonałem się, że najliczniejszą grupę 
posłów PO w tej kadencji stanowią dawni działacze AWS. 

Jeśli jednak zapytać o katolików w Platformie, to wyborcom przy
chodzi na myśl pewnie tylko jedno nazwisko: Jarosław Gowin. Jest 
tam jeszcze ktoś oprócz Pana? 

- Kompletnie chybiona diagnoza. Warto choćby przejrzeć listę głosowa
nia nad propozycją wpisania do konstytucji ochrony życia poczętego. Nie 
brałem w tym głosowaniu udziału, bo byłem senatorem, ale byłem pro
pozycji Marka Jurka przeciwny. Natomiast co najmniej kilkunastu posłów 
zagłosowało wbrew stanowisku klubu Platformy. 

Dwudziestu czterech. 

- Sami Panowie widzą. Na ogół to są posłowie z tak zwanych wyższych 
rzędów, posłowie z mniejszych ośrodków. Może nie są to znane nazwiska, 
ale oni reprezentują znaczącą w Platformie wrażliwość moralną. Są zde
cydowanie bardziej konserwatywni niż ja. Ja jestem jedynie medialnie 
zauważalny, ale wymienię choćby siedzącego obok mnie posła z Jarosławia 



- Tomasza Kuleszę. To taki katolik i konserwatysta, że ja przy nim jestem 
mięczakiem! Z Podkarpacia jest też Krystyna Skowrońska, skądinąd 
świetna specjalistka od finansów. 

Mogę wymieniać dalej. Ireneusz Raś z Krakowa, Sławomir Nitras ze 
Szczecina. Warto przejrzeć, kto głosował przeciw, bądź wstrzymał się 
w głosowaniu nad uchwałą z grudnia 2007, w której był apel o przyjęcie 
karty praw podstawowych. W tej grupie jest kilku posłów z Małopolski, 
w tym Witold Kochan, były wojewoda z nadania PiS-u, który po kon
flikcie ze Zbigniewem Ziobrą przeszedł do Platoformy. Jest też poseł 
z Zakopanego, jeden z najsympatyczniejszych ludzi w klubie, Andrzej 
Gut-Mostowy, no ale przedstawiciel górali nie mógłby zagłosować inaczej 
(śmiech). 

To pewnie jeszcze Pan powie, że Donald Tusk, Grzegorz Schetyna 
albo Sławomir Nowak się modlą? 

- Na rekolekcjach Platformy w Łagiewnikach na pewno modlili się 
Donald Tusk i Grzegorz Schetyna. Nie pamiętam już, czy był tam także 
Sławomir Nowak. 

Podobają się Panu takie partyjne rekolekcje? 

- To rzeczywiście duży problem, czy udział w tego typu wydarzeniach nie 
jest mimowolną instrumentalizacją religii. Muszę powiedzieć, że ostat
nio brałem udział w kilku dożynkach na terenie Małopolski i za każdym 
razem celowo przyjeżdżałem po Mszy Świętej. To jednak sprawa indy
widualna, na pewno są politycy, którzy publiczną modlitwę traktują jako 
świadectwo chrześcijańskie. 

Wróćmy do głosowania nad uchwałą Marka Jurka. Poparło ją dwu
dziestu czterech posłów Platformy. Dla porównania PiS - 150, Samo
obrona - 31... 

- Tak, ale propozycje Marka Jurka były bardzo kontrowersyjne. Gdyby ta 
ustawa przeszła do Senatu, też głosowałbym przeciw. Uważam, że stan mo
ralności publicznej i stan świadomości Polaków w tak trudnych sprawach 



jak aborcja jest dzisiaj taki, że nie warto otwierać tej puszki Pandory. 
Naruszenie konsensusu wypracowanego na początku lat 90. uruchomiłoby 
proces zapateryzacji Polski. W efekcie głosowanie „za" prowadziłoby 
w końcowych efektach raczej do liberalizacji ustawy antyaborcyjnej niż 
jej zaostrzenia. 

Nie wojujmy zanadto, raczej siedźmy cicho i pilnujmy tego, co już 
osiągnęliśmy w sferze publicznej, żeby nas nie zepchnęli. To brzmi 
bardzo defensywnie. 

- Katolicy na razie nie wygrali w tej sprawie batalii o sumienia Polaków. 
Co prawda po '93 roku wyraźnie wzrosła wrażliwość Polaków na zło 
aborcji, ale jednak ciągle jest to wrażliwość mniejszościowa. Nie należy 
nieprzemyślanymi decyzjami politycznymi ustanawiać prawa, które spro
wokuje efekt wahadła. Natomiast trzeba pracować nad świadomością 
Polaków. Dopiero wtedy zmiany w prawie będą miały sens. 

Mówi Pan prawie jak Jarosław Kaczyński. 

- Tak, wtedy zgadzałem się z Kaczyńskim, a nie z Markiem Jurkiem, choć 
do Jurka mam większy szacunek jako do człowieka. 

Na Forum Frondy pojawił się głośny list z zapytaniem do biskupa 
radomskiego czy minister Ewa Kopacz poprzez wskazanie szpitala, 
który wykonał aborcję (chodzi o sprawę rzekomo zgwałconej 14-let-
niej „Agaty" z Lublina - przyp. red.) nie ściągnęła na siebie automa
tycznie ekskomuniki. Ona sama tłumaczyła swoje zachowanie prze
pisami, choć nie ma takiego prawa, które by ministrowi zdrowia 
nakazywało znalezienie kliniki, gdzie ma zostać zamordowane dziecko. 
Nadaktywność Ewy Kopacz w tej sprawie kłóci się z Pańskim wez
waniem do umiaru i ostrożności. 

- Wielokrotnie powtarzałem, że Platforma jest zróżnicowana, a pani 
minister Kopacz na pewno nie zaliczyłbym do konserwatywnego skrzydła 
naszej partii. A jednak bronię jej przed zarzutami w tej sprawie. W sytua
cji, w której się znalazła, miała tylko dwa rozwiązania: albo zrobić to, co g
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zrobiła - bo wykładnie, którymi wtedy dysponowaliśmy, wskazywały, że 
minister ma obowiązek wskazać placówkę, w której aborcja zostanie wy
konana - albo mogła złożyć swój urząd. 

A co Pan by zrobił na jej miejscu? 

- Cokolwiek bym teraz powiedział, byłoby to rodzajem moralnego sądu 
nad Ewą Kopacz. A nie czuję się do tego uprawniony. 

Nie bardzo też rozumiemy, dlaczego za Rokity Platforma była libe-
ralno-konserwatywna, a teraz nagle jest konserwarywno-liberalna. 
Jakoś tego nie widać. 

- W 2005 roku Donald Tusk nie wezwałby do kastracji farmakologicznej 
pedofilów, a gdyby w PO zapadła decyzja o przygotowaniu ustawy bio
etycznej, to nie powierzono by tego zadania mnie. W momencie, w któ
rym Jan Rokita się usunął w cień (bo on przecież cały czas pozostaje 



członkiem PO - opłaca składki i jest członkiem tego samego koła co ja), 
Donald Tusk poczuł się odpowiedzialny za całość, w tym także za 
tzw. skrzydło konserwatywne - mówię tak zwane, bo to jest twór 
medialny. Nie ma bowiem żadnej grupy działaczy, którzy w sposób zor
ganizowany chcieliby reprezentować poglądy konserwatywne. 

Panie Pośle, od początku tak właśnie czujemy, tu nic się nie zmienia 
i Pan to potwierdza. Dlaczego? 

- W dużej mierze to efekt świadomej decyzji wynikającej z poczucia, że 
jesteśmy w stanie kształtować mainstream. A ja mam na przykład poczu
cie komfortu, że na przykład w sprawie IPN Platforma, jak sądzę, zajmie 
ostatecznie moje stanowisko. Poza tym mam wrażenie, że na przykład 
Donald Tusk z dużą wewnętrzną satysfakcją uchylił się od przyjęcia karty 
praw podstawowych... 

Słuchał Pan, co na temat IPN mówią Stefan Niesiołowski, Janusz Pali
ku!, czy ostatnio Bogdan Borusewicz? 

- Po owocach nas poznacie... Jeśli okaże się, że budżet IPN-u nie zostanie 
przynajmniej nieco zwiększony, to będę musiał przyznać się do porażki. 
A już klęską byłaby zmiana ustawy o IPN i pozbawienie go funkcji pro
kuratorskiej. To byłoby definitywne domknięcie wieka trumny, w której 
spoczywają trupy zbrodni komunistycznych. 

Jak Pan definiuje swoją granicę kompromisu politycznego? Co by 
musiało się stać, żeby wystąpi! Pan z Platformy? 

- Pod względem światopoglądowym to jest naprawdę partia, która mi 
odpowiada. Wystąpiłbym z niej tylko, gdyby doszło do rażącego zaniże
nia standardów politycznych, przymykania oczu na korupcję, upartyjnia
nia państwa, przywalania na powrót na stanowiska ludzi z dawnych służb 
komunistycznych itp. Na razie nic takiego się nie dzieje.. Oczywiście 
możecie mnie teraz Panowie zasypać przykładami partyjniactwa, ale jak 
porównuję tę kadencję z poprzednimi kadencjami parlamentu, to mam 
wrażenie, że nigdy wcześniej nie było tyle rzetelnych konkursów. 



W Małopolsce wojewodą jest bezpartyjny urzędnik Jerzy Miler i przy 
żadnej nominacji, która od niego zależy, nie brał pod uwagę, jaką kto ma 
legitymację partyjną. Rzecz jasna, standardy Platformy dalekie są od 
moich marzeń. Ale na pewno są wyższe niż za czasów Prawa i Spra
wiedliwości. Nie jestem ślepy na osiągnięcia rządów PiS-u, z pewnością 
należy do nich otworzenie drogi do administracji młodym konserwatyw
nym urzędnikom. Oni zdobyli pewne doświadczenie w rządzeniu pań
stwem, ale na ogół wylądowali już poza PiS-em i są bardzo rozczarowani 
ewolucją tej partii. 

A wracając do pytania, to czysto hipotetycznie, gdyby PO chciała 
zliberalizować ustawę antyaborcyjną, to byłby punkt, w którym ani przez 
moment nie zastanawiałbym się, czy być dalej członkiem partii. Ale to nie 
ja bym wtedy odszedł, to Platforma zaparłaby się sama siebie. 

Macie szansę, żeby rządzić kolejną kadencję, ale żeby to się stało, 
Platforma będzie musiała w pewnym momencie obłaskawić w jakiś 
sposób także lewicowy elektorat. Jak wtedy utrzymacie tych wybor
ców, którzy są z wami, bo postrzegają PO jako partię konserwatywną? 

- Wszystkie partie w Polsce, nawet te najbardziej, wydawałoby się, żar
liwe ideowo, jak PiS, uprawiają politykę pragmatyczną, a dopiero w dru
giej kolejności ideową. Oczywiście element pragmatyzmu jest silny 
w Platformie, czasem zbyt silny. Nie mogę zagwarantować, że pewne 
komponenty konserwatyzmu w naszej retoryce czy praktyce rządzenia 
nie są podyktowane wynikami jakiegoś sondażu. Natomiast nie wydaje mi 
się, by w ważnych sprawach Platforma mogła się przesuwać na lewo. 
Wyobrażają Panowie sobie, że Platforma proponuje legalizację małżeństw 
homoseksualnych? 

Wyobrażamy sobie Janusza Palikota, który zgłasza taką propozycję, 
zyskuje poklask części partii i wywołuje publiczną debatę na ten 
temat. 

- Uważam, że się mylicie. PO jest dzisiaj kierowana przez polityków, 
którzy starają się zachować równowagę pomiędzy rozmaitymi grupami 
i poglądami wewnątrz partii. Ale na pewno nie przyzwoliliby na to, by 



przykładowy postulat legalizacji małżeństw homoseksualnych stał się 
czymś więcej niż ekscentrycznym happeningiem. Wiedzą, że byłby to 
koniec partii, którą z takim mozołem budowali przez wiele lat. 

Interesuje nas napięcie między wiarą a polityką. Pan mówi, że w po
lityce pewne rzeczy wątpliwe moralnie są „dopuszczalne". Proszę 
powiedzieć, gdzie są granice dla katolika w polityce? 

- Nauka społeczna Kościoła wyznacza pewne ramy, ale w obrębie tych ram 
jest gąszcz skomplikowanych, konkretnych problemów. I tu trzeba się kie
rować indywidualnym sumieniem i rozumem. Sytuacja minister Kopacz, 
o której wspominaliśmy, była skrajna i jest rzadka w polityce. Natomiast na 
co dzień mamy dużo dylematów, jak na przykład, czy w danej sytuacji 
zabrać głos czy przemilczeć, pójść na kompromis, zacisnąć zęby, żeby nie 
doprowadzać do napięcia wewnętrznego czy walnąć pięścią w stół i powie
dzieć: „koniec, na ten kompromis nie idę!". Za każdym razem to trudny 
wybór i trzeba z góry założyć, że niektóre z tych wyborów okażą się 
moralną porażką. Liczy się ich długofalowy bilans. Bo dopiero z perspek
tywy lat widać, czy warto było pójść na dany kompromis czy nie warto. 
Jeśli doprowadzę do uchwalenia dobrego prawa bioetycznego, to powiem 
sobie: „Warto było". Bo suma dobra, które udało mi się zrobić przez poli
tykę, będzie większa niż to zło, do którego przyłożyłem rękę lub na które 
nie reagowałem. Polityka to rzecz moralnie niesłychanie ryzykowna. Jeśli 
ktoś tęskni za bezgrzesznością, niech się trzyma od niej z daleka. Ale niech 
się też wtedy nie okłamuje: stojąc z boku, oddaje ją we władanie demona. 

Jest też inna sfera trudnych codziennych kompromisów. Dotyczą one 
już nie sfery moralnej, tylko tempa podejmowania trudnych decyzji. Często 
muszę zaciskać zęby, bo mam wrażenie, że nie podejmujemy działań, które 
mi się wydają pilnie niezbędne z punktu widzenia interesu państwa... 

Pani minister Kopacz podjęła swoją decyzję bardzo szybko... 

- Nie życzę Panom, żebyście stanęli przed taką sytuacją, w jakiej ona się 
znalazła. Żaden z nas w niej zresztą się dotąd nie znalazł, więc zostawmy 
moralizatorstwo na boku. Ja mam dużo większe pretensje do kolegów 
i do samego siebie, że nie udało nam się przeprowadzić deregulacji, że 



jesteśmy zbyt lękliwi w reformowaniu gospodarki, że nie byliśmy dobrze 
przygotowani do rządzenia. To, że zmarnowaliśmy poprzednią kadencję, 
obciąża nas nie tylko politycznie, ale i moralnie. 

Jakie owoce pozostawi po sobie Platforma w kwestiach światopoglą
dowych? 

- Dobrą ustawę bioetyczną. A biotechnologia i biomedycyna to obszar, 
w którym dzieją się rzeczy potworne... 

Co to znaczy „dobra ustawa bioetyczna"? 

- Przykładowo, zabraniająca w przypadku zapłodnienia in vit.ro tworzenia 
zarodków nadliczbowych. Zamiast zamrażać zarodki, można zamrażać 
komórki jajowe, to pozwala unikać ponownej hormonalnej stymulacji 
kobiety, która jest bardzo negatywna z punktu widzenia zdrowia. Ale nie 
chcę wchodzić w te sprawy, żeby nie wyprzedzać biegu wydarzeń. 
W innych sprawach światopoglądowych nie widzę potrzeby zmian. Jes
tem zadowolony z kompromisowego kształtu ustawy antyaborcyjnej czy 
z kształtu stosunków Kościół - państwo, uważam, że przyjazny rozdział, 
z jakim mamy do czynienia w Polsce, jest właściwie wzorcowy z punktu 
widzenia współczesnej Europy. Poza tym, jak już mówiłem, mniejszą 
wagę przywiązuję do zmian prawnych, liczy się przede wszystkim zmiana 
świadomości społecznej. 

Zmiany świadomości społecznej nie dokonują politycy? 

- Są to w stanie robić w znikomym stopniu. To zadanie dla NGO'sów, dla śro
dowisk, takich jak „Fronda", „Więź" czy „Tygodnik Powszechny", albo dla 
kręgów akademickich. Sami przecież to rozumiecie, bo realizujecie swoje 
ideały za pośrednictwem mediów, to jeden z ważniejszych areopagów współ
czesnego świata, mówiąc językiem Jana Pawła II. Ważniejszy niż polityka. 

Trzy lata temu szliście do wyborów razem z PiS-em z ideą budowania 
nowego państwa, IV RP. Dzisiaj rządzicie z PSL-em, ale za waszym 
zwycięstwem nie stal już żaden wielki projekt. Wygraliście dzięki 

http://vit.ro


hasłom antypisowskim. Czy można się spodziewać po Platformie 
jakichś śmiałych wizji? 

- Tę wizję trzeba dopiero wypracować. Osobiście jestem wciąż przywią
zany do idei IV RP i uważam, że większość elementów tego planu powinna 
być realizowana. Ale trzeba powiedzieć, że ten program był tworzony przez 
10 lat, i to przez liczne środowiska metapolityczne. Przyłożyli do niego 
ręce politycy PiS-u, przyłożył Jan Rokita, ale w zasadniczym zrębie było to 
dzieło pozapartyjnych intelektualistów. Niestety, ten program się skom
promitował przez praktykę rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. Przy pew
nym udziale ówczesnej opozycji. Bo chyba mogliśmy działać nieco inaczej, 
w mniejszym stopniu wpisywać się w logikę walki totalnej. Aczkolwiek 
poparliśmy powołanie CBA, rozwiązanie WSI, ustawę lustracyjną, której 
pierwszą wersję opracowała PO. Te działania wyrastały z idei IV RP. Nato
miast PiS ma na sumieniu ogromne zaniechanie, czyli brak reformy insty
tucjonalnej państwa, co jest także największą słabością rządów PO w ostat
nim roku. W polityce zagranicznej mamy sukcesy, są już niektóre ważne 
projekty ustaw, ale jeśli chodzi o reformę samego państwa, to zrobiliśmy 
przez ten rok niewiele. Dopiero teraz pojawiają się ustawy, które pozwolą 
dokończyć reformy samorządowe, a to jest ważny element naprawy pań
stwa. Mamy znikome osiągnięcia, jeśli idzie o deregulację, żadna komisja, 
choćby składała się z samych Herkulesów, nie jest w stanie przeprowa
dzić deregulacji, do tego niezbędne jest powołanie specjalnej instytucji. 
Trzeba wzmocnić administrację państwową, również wzmocnić finan
sowo, pod tym względem przez ostatni rok nic się nie wydarzyło. Bardzo 
ważne jest wprowadzenie w życie zasady partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Ta ustawa jest kompletnie martwa, całe szczęście, że ma zostać 
w najbliższym czasie znowelizowana. Liczę, że przyniesie to nie tylko 
dobre skutki gospodarcze, ale i przełom mentalnościowy, zdejmie z tego, 
co prywatne, odium czegoś podejrzanego...Wreszcie trzeba zmienić kon
stytucję i rozstrzygnąć, kto właściwie sprawuje władzę. Jeżeli PO wygra 
następne wybory i będzie rządzić następne cztery lata, to w drugiej kaden
cji powinniśmy się skoncentrować na reformie instytucji państwa. 

Słuchamy Pana za zdumieniem, operuje Pan technokratycznym ję
zykiem ustaw, dotacji, deregulacji. A jest Pan przecież subtelnym 





intelektualistą z Krakowa, który właśnie w takiej roli jest Platformie 
potrzebny. Czyżby Pan się naprawdę tak dobrze czuł w świecie poli
tyki? 

- Na tym polega praca posła, że się bierze odpowiedzialność za dobre 
prawo, dba się o to, by wystarczyło na proponowane reformy pieniędzy, 
i szuka się sojuszników politycznych na przykład wśród samorządowców. 
Jak się czuję w polityce? Dla mnie polityka zawsze była ważną prze
strzenią realizacji wartości, które uważam za obiektywnie ważne i nie
zbędne do przetrwania wspólnoty narodowej. Dawniej realizowałem te 
wartości poprzez publicystykę czy działalność wychowawczą i muszę 
powiedzieć, że było to bez porównania łatwiejsze i bardziej komfortowe 
moralnie od tego, co robię teraz. Ale z drugiej strony nie da się w sposób 
skuteczny realizować tych wartości z pominięciem sfery polityki. Ktoś 
tę politykę musi uprawiać i ważne jest, żeby w niej było jak najwięcej 
tych, którzy angażują się z pobudek ideowych. Zresztą oduczyłem się łat
wych osądów. Dopóki na przykład nie poznałem polityków z partii post
komunistycznej, miałem o nich jak najgorsze zdanie. Jak się poznaje kon
kretnych ludzi, to widać, że nawet byłym pezetpeerowcom zależy na tym, 
żeby coś dobrego dla Polski zrobić. Dlatego gdybym tu Panom powiedział, 
że brzydzi mnie polityka, byłbym winny grzechowi spirytualizmu czy 
niemądrego moralizmu. Trzeba wchodzić w tę przestrzeń, tylko nie zatra
cić w bieżących walkach podjazdowych zasadniczej busoli moralnej. 

Teraz z kolei mówi Pan jak Jan Rokita. Zabrakło tylko Arystotelesa 
jako uzasadnienia politycznej aktywności i deklaracji, że Pana celem 
jest funkcja premiera. Gdyby nie Rokita, to być może nie byłoby 
Pana w polityce. A dlaczego jego w niej już nie ma? Dlaczego został 
publicystą? 

- Proszę skierować to pytanie do niego. Ale jestem pewien, choćby na 
podstawie lektury tekstów, jakie publikuje w „Dzienniku", że będzie 
chciał wrócić do polityki, i to - jak przypuszczam - w obrębie Platformy. 
Ostatnio zrobiono przegląd wpłat składek członkowskich w krakowskiej PO 
i okazało się, że Jan Rokita je nadal płaci. Nie sądzę, żeby był to przypa
dek... Jego aktywność publicystyczną przyjmuję z mieszanymi uczuciami. 



Głównie dlatego, że to wielka strata dla polskiej polityki. W roli komen
tatora Jana Rokitę może zastąpić wielu publicystów, a w roli polityka nie 
widzę nikogo takiego, kto by go mógł zastąpić. 

Może się wyalienował? 

- Nie wydaje mi się. Myślę, że znalazł się na takim etapie życia, gdy czło
wieka wraca do pytań podstawowych: po co?, skąd? i dokąd? 

Podoba się Panu podział na Kościół łagiewnicki i toruński? 

- To akurat niefortunna wypowiedź Jana Rokity, w sposób niezamierzony 
prowadząca do instrumentalizacji religii i do niepotrzebnego podziału 
politycznego wewnątrz Kościoła. To nie jest prawdziwy podział, bo więk
szość Episkopatu nie jest ani za PiS-em ani za PO. Choć są tacy biskupi, 
o których mogę powiedzieć, że bardziej sympatyzują z nami, a większość 
księży darzy sympatią PiS. 

W jakiej kondycji jest polski Kościół AD 2008? 

- Jako wspólnota w niezłej. Ponad 90 procent Polaków deklaruje się jako 
wierzący, ponad 50 procent regularnie praktykuje, to są wysokie wskaź
niki religijności. Ta religijność jest ostoją w życiu prywatnym, z drugiej 
strony korzystnie wpływa na kształt życia publicznego, w tym także poli
tyki. To nie jest przecież przypadek, że w Polsce scena polityczna jest 
zdominowana przez dwie partie centroprawicowe, które - choć pewnie 
w sposób wybiórczy i daleki od konsekwencji - czerpią z nauczania spo
łecznego Kościoła, z dziedzictwa Solidarności, z nauczania Jana Pawła II. 
Natomiast w stanie pewnego zagubienia znalazł się Kościół hierarchiczny. 
Po śmierci Papieża-Polaka Kościół został dotknięty kryzysem przy
wództwa, nie wypracował tego, co o. Maciej Zięba nazwał chrześcijań
skim opisem rzeczywistości. Mnie bardzo brakuje jako człowiekowi wie
rzącemu i jako politykowi ważnych dokumentów Episkopatu na tematy 
społeczne czy polityczne. Odkąd zabrakło Papieża, to nie przypominam 
sobie żadnego wystąpienia Episkopatu, które dla mnie mogłoby być 
busolą. 



Naprawdę Pan uważa, że to się wszystko da wytłumaczyć odejściem 
Jana Pawła I I ? 

- Nieumiejętność przełożenia nauczania Jana Pawła II na problemy dzi
siejszej Polski to bolesny problem. Przecież Episkopat wyrósł na nau
czaniu Jana Pawła II, wyrośliśmy na nim my wszyscy, a traktujemy je 
raczej jako ornament naszych działań niż prawdziwą inspirację. Ale macie 
Panowie rację, że to nie tłumaczy wszystkiego. Polska polityka dotknięta 
jest uwiądem idei. W głębokim kryzysie pogrążony jest świat akademicki. 
Kościół z kolei jest dotknięty inną, długotrwałą chorobą. Mam na myśli 
stosunek do lustracji. Nie potrafiliśmy się jako katolicy zmierzyć z wy
zwaniem stanięcia w prawdzie. A jeśli ktoś próbuje to robić, to są to na 
ogół świeccy, a nie biskupi. 

Co to oznacza? 

- Być może grozi nam pełzająca laicyzacja, ale nie przewiduję w dającej 
się przewidzieć perspektywie wzrostu postawy: „Jezus tak, Kościół nie". 
Co więcej, dla mnie ważnym źródłem nadziei jest pojawienie się świeckich 
elit katolickich. Niezręcznie mi to mówić w redakcji „Frondy", ale wasze 
środowisko jest na mapie polskiego katolicyzmu jednym z najciekawszych 
punktów, widać, że tutaj pulsuje prawdziwa wiara i prawdziwa myśl. 

Bardzo dziękujemy. Gdzie jeszcze pulsuje? 

- Łącząc funkcje rektora i polityka, nie mam czasu na śledzenie wewnętrz
nego rozwoju poszczególnych środowisk. Na pewno fenomenem jest śro
dowisko „Teologii Politycznej". To w sensie intelektualnym najprężniejsze 
środowisko w Polsce. Na zupełnie innym pułapie przekazu treści chrześci
jańskich, bardzo pozytywnie oceniam „Gościa Niedzielnego", to rzadki 
przykład udanego wykorzystywania kultury masowej do ewangelizacji. 

Pozostał jeszcze czas na lekturę? 

- Bardzo mało, to jedna z największych słabości polskiej polityki: my, 
politycy, mamy słabe zaplecze ekspercko-instytucjonalne. W efekcie 



brakuje nam czasu na to, żeby się rozwijać, żeby czytać książki i studio
wać poważne ekspertyzy. Staram się chronić przed utratą kontaktu ze 
sztuką, przede wszystkim z literaturą. Czytam zwłaszcza powieści. Ostat
nio czytałem po raz kolejny wspaniałą książkę Sandora Maraia Krew 

Świętego Januarego. Przegryzłem się też przez książkę Pierre'a Hadota 
Twierdza wewnętrzna o Marku Aureliuszu, połknąłem biografię Machia-
vellego. Politykom natomiast polecam nową książkę Arkadego Rzegoc-
kiego Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. 

Dziękujemy za rozmowę. 

ROZMAWIALI: 

JAKUB LUBELSKI I PIOTR PAŁKA 



Pan Cogito stał się projekcją 

homo religiosus. 

Intelektualno-etyczną 

konkurencją dla nauki Kościoła 

powszechnego i postulatu 

budowy cywilizacji miłości. 

Nie odwołując się do Boga 

(w jakiejkolwiek czytelnej 

formie), kreuje samodzielną 

postawę człowieka. 

Jest w tym solidarność, 

ale nie solidarność 

w odniesieniach 

do współczesności, 

lecz z przodkami 

i postaciami 

mitycznymi: 

Gilgameszem, 

Hektorem, 

Rolandem... G
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ego ziemskie szczątki rozkładają się 
miarowo na powązkowskiej nekropolii 

w Alei Zasłużonych1. Jego twórczość 
(i pamięć o osobie) zaczyna być trakto

wana jak zabytek szacowny, skądinąd nie
wygodny. 

Niewątpliwie jest największym polskim 
poetą XX wieku2, słowiańskim Kawafisem 

i „Pongem" zarazem, „błazeńską twarzą" realis
tów i biegunem zimna dla onirycznych słowolejców. 

Cóż, nie nazywał się Cogito, ale Zbigniew Herbert. Nie 
był moralistą. A to pogląd powszechnie wpajany, wręcz wpra-

sowany w umysły jako kulturowa i zjawiskowa oczywistość, „genotyp" 
twórcy. Kim więc był? Kim w sensie najbardziej ogólnym, atemporalnym? 
Jako kto winien być postrzegany z pewnej już perspektywy czasowej? 
Jak w ujęciu historiozoficznym? 

Odważę się postawić tezę, że - abstrahując od doraźnych zachowań 
- był gnostykiem zabłąkanym w drugiej połowie XX, kimś w rodzaju 
reinkarnacji Pelagiusza, autorem świeckiej Ewangelii (w klimacie bliskiej 
przekazowi apokryfu Tomasza Dydymosa3) i parodią jakiegoś Walentyna 
z II wieku po Chrystusie4 - twórcą ąuasi-religijnego mim i wzoru, który 
stał się lokalną konfesją i popadł w praktyczne zapomnienie w „global
nej wiosce". Wprawdzie Poeta skutecznie czytał Liwiusza przeciwko 

Liwiuszowi i triumfalnie doczekał się „że któregoś dnia na dalekich krań
cach / bez znaków niebieskich (...) wybuchnie lokalny pożar // i runie im
perium"5, ale summa summarum jest on typem sarmackiego gloria victis. 

' Skądinąd należałoby się zastanowić, czy nie bardziej stosowny do życia i dzieła 
byłby pochówek jego osoby na weneckiej wyspie San Michel obok Ezry Pounda 
1 Josifa Brodskiego - tam „gdzie siny minstral liże groby"? 
2 Wiek XX nie skończył się. Nie zamyka go ani atak na WTC, ani śmierć Jana Pawła II. 
Dla obecnej zbiorowości trzeba traumy jeszcze większej. 
3 Passus 49 Ewangelii Tomasza mówi: „Rzekł Jezus: Błogosławieni samotni i wybrani 
- wy znajdziecie królestwo, ponieważ odchodząc z niego, ponownie tam wejdziecie". 
4 Kluczowe dla walentynian, a rzadkie słowo „eon", pojawia się wierszach Herberta; 
także wielopoziomowa gradacja bytów jest dość oczywistą cechą jego wersetów. 
5 Z. Herbert, Przemiany Liwiusza, w: Elegia na odejście, Wrocław 1993. 



Herbert był poetą w sensie rilkeańskim, holistycznym - poetą i tylko 
poetą. Poezja była jego strawą, filtrem na źrenicy oka i ekranem na jego 
dnie. Już w roku 1964 zapomniany dziś nieco, znakomity krytyk Jerzy 
Kwiatkowski pisał: „Celem Herberta nie jest nowość. Jego celem jest 
doskonałość. Powracają tu estetyczne kanony, od których pomału odzwy
czajamy się współcześnie. Miara, harmonia, równowaga. Równowaga 
między rewelacją a komunikacją. Między konstrukcją a emocją. Między 
ważkością problematyki a siłą estetycznego oddziaływania"6. Do takiego 
zdania nie można dopisać żadnego komentarza. Jest doskonałe jak wier
sze Poety. Doskonałość tu i teraz: wierna projekcja doskonałości we 
wieczności (vide: „czystość" katarów). 

Gnoza Herberta jest proweniencji stoickiej. Bez Dobrej Nowiny 
Chrystusa. Porównajmy przykładowo: wpływy tej doktryny u Klemensa 
Aleksandryjskiego są bardzo czytelne, ale nie deformują treści Objawienia: 
„Ci, którzy dążą do doskonałości, powinni uzyskać poznanie rozumowe, 
którego fundamentem jest święta triada: wiara, nadzieja, miłość, wśród 
których największa jest miłość". I dalej: „wiara opiera się na skrusze 
i nadziei, przezorność na wierze, a wytrwała uprawa etyczna na nich 
wszystkich, w połączeniu z ćwiczeniem umysłowym osiągają swą pełnię 
w miłości"7. Takiego rozumienia dążenia do doskonałości w dziele Her
berta próżno szukać. Nie ma tam wiary, nadziei i miłości w sensie, który 
pokazał św. Paweł Apostoł w Hymnie z 1 Listu do Koryntian (Wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze

trzyma...). Jest natomiast nieomal pragmatycznie wyniszczona i funkcjo
nuje niezawiśle od „słowa wiązanego" koegzystencja wszystkich cnót. 
Diogenes Laertios pisze: „Zdaniem stoików cnoty sobie wzajemnie towa
rzyszą, tak że kto ma jedną cnotę, ma także wszystkie inne: wszystkie 
mają bowiem wspólną zasadę, jak o tym mówi Chryzyp"8. Czyli wystarczy 
osiągnąć, powiedzmy, że „postawę wyprostowaną", a wszelkie inne cechy 
budujące strukturę pneumatyka zostaną poprzez automatyzm ich współ
istnienia wszczepione osobie. To się sprawdza. Wystarczy impuls w jednej 
dziedzinie, by cierń sumienia budził niepokój w innej sferze ciemności. 

6 J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, Warszawa 1964. 
7 Klemens Aleksandryjski, Kobierce, II 45,1, cyt. za: ks. F. Drączkowski, Kościół 
Agape, Lublin 1983. 
8 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, VII 125, Warszawa 1984. 



* * * 

Panu Cogito zaciął się 

szpetnie język 

powtarza 

tak - tak 

nie - nie 

Nie nauczył się demokracji 

nie wyciągnął wniosków 

nic nie rozumie 

z łuzu z gry w transformację 

powrotu do Europy 

przebaczania hurtem 

Jego nieuctwo 

potwierdza czarna piana gazet 

redakcji niedawnych przyjaciół 

O Panu Cogito 

pisze się że Beria pióra 

Pol-pot wierności 

Torąuemada smaku 

a w ogóle 

budzi zażenowanie 

Kiedyś wzór 

Dziś swojski Hitlerek 

w okopach Ciemnogrodu 

Taki pastisz wysmażyłem kiedyś w okresie nagonki na Herberta. Inspi
rował ją „przyjaciel" poety, któremu ten dedykował Mszę za uwięzionych: 

Jesteśmy tutaj sami - mój mistagogu - (...) a ja nadsłuchuję / jak nad 

1996 



moją głową / polatuje / szeleści / szare numinozum // i trwamy / spiskow
cy... ". Jeszcze świętej pamięci Stefan Kisielewski pisał: „Tylko Michnik 
wie, na czym polega demokracja i tolerancja. On jest tutaj sędzią, alfą, 
omegą". Paradoksalnie: dziś spuściznę Poety i mit kreatora zawłaszczyli 
jego wrogowie z lat 90. - operują nimi w trybie eksploatacji bożka handlu9. 

„Herbert" to aksjologiczny kręgosłup dla tych mniejszości z poko
leń końca lat 70. i 80., które nie chciały trwać na kolanach. Ale taki 
kościec, o ile jego człony nie są ukąszone koniunkturalizmem, jest zawsze 
w swej esencji ten sam. Tymczasem totalitaryzm rodem z Bolszewii prze
kształcił się w sakralny w klimacie prymat nad-tolerancji - mniej rzuca
jący się w oczy, lecz opresyjny. I tego czasu doczekał też i Herbert. 

Do chwili wydania tomiku Pan Cogito Herbert nie był groźny dla 
trendów obowiązujących w zastanym świecie (w ogóle polityczno-etycz-
na groza, która bije z niecałych 100 stron tego niezbyt szczelnie zadru
kowanego tomiku, jest obecnie niepojęta). Jeszcze w 1973 roku Julian 
Kornhauser mógł napisać, że „osią konstrukcyjną wierszy nie jest inge
rowanie w aktualną rzeczywistość, ale ingerowanie w dziedzinę pamięci, 
z której zdrapuje się ostatnie echo salwy"10. Poeci Nowej Fali byli postrze
gani i postrzegali samych siebie niemalże jak buntowników ustrojowych. 
W tonie artykułu da się wyczuć żal, że poeta tej klasy nie jest z nimi, że nie 
ma zamiaru odmieniać twarzy realnego socjalizmu. Ale on miał ambicje 
inne niż powierzchowna kontestacja społeczności terroryzowanej dogma
tami diamatu w łagodnym wydaniu gierkowszczyzny. 

Moc rewelacji w dziedzinie umysłowej i kreowania postaw person 
poznaje się po sile sprzeciwu wobec tejże rewelacji. Sprzeciw wobec 
twórczości Herberta nastąpił po wykreowaniu postaci jego alter ego, czy 

też ego właściwego najistotniej. Pan Cogito to książka o figurze „ducho
wego orkanu spokoju", a jego źródłem są zwłaszcza dwa ostatnie teksty 
tomu: Pan Cogito o postawie wyprostowanej i Przesłanie Pana Cogito. 

Niewiele miesięcy po edycji Pana Myślę ukazało się kilka artykułów, któ
rych ton ujmę w formę pastiszu pt. Uzasadnienie aktu banicji: „W demo
kracjach kolejek po mięso, cukier i jutro najlepsze, dialektyce zysku, 
straty, przetrwania - twórcy mają budzić przyrodniczy zachwyt, ciepło 

9 Patrz: stosowne numery „Zeszytów Literackich" (wydawca „Agora" S.A.). 
10 J. Kornhauser, Herbert: z odległej prowincji, w: „Nowy Wyraz?", 1973. 





porozumień krzewić, pracę sławić i miłość - bez ogródek. Bowiem 
w poezji najważniejsza jest właśnie poezja. Ma być nie przemądra i wzru
szać. W Etiopii dżdżu nie ma całe lata, a taki jeden powiada: „Idź wypro
stowany". Patos niech się pyli w szufladach pismaków. A dozwolimy mu 
wrócić do geniuszy kompromisów, co meandry historii rozumieją jak 
trzeba. I władzy nie szkodzą, bo chce świat zmieniać - w jutra cywiliza
cję najlepszą"11. Oprócz zawodowej zawiści za słowami tymi kryło się 
zamówienie stricte polityczne - ich autorzy wybiegali przed szereg kom
panii lizusów. 

W końcówce „prl-u" konkurowały ze sobą dwa trendy sprzeciwu 
wobec nieludzkiej rzeczywistości, które chciały zostać busolą społeczno
ści, dzierżyć „rząd dusz", mieć swoich herosów i swoje ofiary, tworzyć 
swoisty klimat duchowy jakiegoś jawnego i szlachetnego podziemia. 
Oczywistą genezą tych nurtów było zagrożenie podmiotowości osoby 
przez ideologie i cywilizacje (różne jej formy i tyranie). Te dwa trendy to: 

1. Cywilizacja miłości - wyartykułowana przez Jana Pawła II, postu
lująca w wymiarze społeczno-osobowym spełnienie czterech prymatów: 
osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, „bardziej być" nad „więcej 
mieć" i miłosierdzia przed sprawiedliwością12. 

2. Zbawiający godność człowieka gnostycyzm świeckiego heroizmu 
istnienia - kiedy nie chce się być heideggerowskim pasterzem bycia, ale 
chce się być panem swego bytu. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Taką 
postawę antycypował Camus. I tu jest miejsce sprawcze Herberta, Pana 
Cogito: jego wahań, cierpień, postaw typu: „wyjdź podły tchórzu", które 
częstokroć zwracały się wyłącznie do podmiotu kreującego te postawy 
i słowa. 

Pan Cogito stał się projekcją homo religiosus. Intelektualno-etyczną 
konkurencją dla nauki Kościoła powszechnego i postulatu budowy cywi
lizacji miłości. Nie odwołując się do Boga (w jakiejkolwiek czytelnej for
mie), kreuje samodzielną postawę człowieka. Jest w tym solidarność, ale 
nie solidarność w odniesieniach do współczesności, lecz z przodkami 
i postaciami mitycznymi: Gilgameszem, Hektorem, Rolandem... Taka 

11 Np. S. Melkowski, Herbert, w: „Poezja", lipiec-sierpień 1975. 
12 Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis i L. Mażewski, Cywilizacja miłości a ideał 
demokratyczny, w: „Więź" nr 10/1988. 



postawa zakłada samotność, nieprzystawalność uczuciową do konkret
nego człowieka, a nie międzyludzką Solidarność w przestworzach kul
tury, na bazie loci communes. Wpisanie tej poezji (poezji a nie osoby) 
w prąd „karnawału" 1980-81 jest nieporozumieniem. Ale nieporozumie
niem opatrznościowym. Herberta się po prostu wyznawało. Jego wiersze 
kształtowały życie nie tylko pojedynczych osób, ale losy całego 10-milio-
nowego Ruchu13. Sam zaznałem tego fenomenu i widziałem go: zauro
czenie emanowanymi wierszem postawami w oczach i oddźwiękach 
postaw innych osób. Nowa wiara, świecka wiara w nieugiętość człowieka 
dla świadczenia prawdzie, że jednak może... Wiara budowana na pogar
dzie dla zła, dla miałkości przekonań, dla konformizmu. Jako masowa 
szybko upadła pod gąsienicami czołgów i strachem represji. Bardzo 
szybko jednak w osobach wybranych pod tymi samymi gąsienicami 
spęczniała, urosła w mocny ersatz wiary. 

Wtedy Herbert zrozumiał swoją szansę, że gorycz samotności można 
przełamać poprzez zaangażowanie autentyczne: jeśli się dąży, to można 
być w pełni, jednoznacznie, obiektywnie, w oczach innych - namiestni
kiem w księstwie wartości, ich moderatorem i strażnikiem. Herbert trafił 
w czas, czas oczekiwał Herberta. Wprawdzie był to czas przegranych, 
zapadłych między dwie epoki, czas „poniżanych i bitych", ale był to też 
czas bez czasu - ponad-chwilowa sfera estetycznego wytchnienia. Mówiąc 
wulgarnym językiem intelektualnego boksu: po „prawym prostym" Pana 

Cogito Herbert wyprowadził „podbródkowy koszący" Raportu z oblężo

nego Miasta: „i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden / on będzie niósł miasto 
w sobie po drogach wygnania / on będzie Miasto". W pewnych przypad
kach egzaltacja wydaje się uprawniona i moje peany korespondują z tym, 
co zaistniało. 

Modelowym tekstem „bliskokościelnym", rozprawiającym się z ułudą 
drogi Pana Cogito, jest rozprawka Mariana Maciejewskiego Literatura 

wobec kerygmatu zamieszczona w zbiorze esejów Inspiracje religijne 

w literaturze^. Najwięcej obrywa się esencji, czyli Przesianiu Pana Cogito: 

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu / po złote runo nicości twoją 

13 Antycypacje pt. J a k skończyli członkowie Ruchu" obserwuj w: Przyjdzie na pewno 
0'Neila, „Teatr", 1973. 
14 Zob. Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas, Warszawa 1983. 



ostatnią nagrodę". Zacytuję tylko jedno zdanie z tego pełnego anatemy 
tekstu. Maciejewski pisze, że Herbert (Pan Cogito) „egzorcyzmuje czas, 
by żyć w fikcjach i alienacjach, nigdy nie żyjąc w swoim czasie". To 
słowa niezwykle mocne, najmocniejsze ze znanych mi i poważnych prób 
negacji poety i pozytywnej idei jego kreacji. Warto też przytoczyć inną 
opozycję krytyczną. W mrocznych latach 80. Tadeusz Komendant zało
żył „Ligę Obrony Poezji Polskiej przed Herbertem". Chodziło mu o od
chudzenie liryki z etyki. Jest w tym pewna sprzeczność, bo to niby krąg 
podziemia, a jednocześnie kwestionuje promocję „postaw wyprostowa
nych". Sam inicjator stwierdził zaś w 1989 roku: „Nurtu antyherbertow-
skiego nie ma" 1 5. 

Trzeba jednak dodać, że klasą heroizmu nie ustępuje Panu Cogito 

„aksjologiczny katechizm" Karola Wojtyły. W tym samym roku 1974, 
w którym ukazał się kluczowy tomik poezji Herberta, przyszły Papież 
pisze: „Wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. 
Przychodzi jako dar, utrzymuje się jako zmaganie. Dar i zmaganie wpi
sują się w karty ukryte a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność 

- więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie 
posiadać". 

Właśnie tutaj - w punkcie pozornie stycznym - następuje zasadni
cza rozbieżność: „zmaganie się" wpisuje Wojtyła w „misterium dziejów", 
nadaje mu wymiar sakralny i pastoralny, podczas gdy nagroda „zabój
stwem na śmietniku" wyzbyta jest pociechy ostatecznej, chociażby wspól
notowej. 

Zapewne był moment, kiedy Poeta uwierzył, że jest nie tylko inte
lektualnym, ale i „pneumatycznym" guru, twórcą ruchu odrodzenia meta
fizycznego, że da się stworzyć pokolenie ludzi „czystych", którzy nie są 
wprawdzie poza ułomnością (jak wierchuszka albigensów), ale dążą 
- gdzieś hen... wzwyż!1 6 

15 W: Kamienny posąg komandora, „bruLion" wiosna 1989, nr 10, s. 119. Do tego 
tekstu warto sięgnąć ze względu na jego całościową kuriozalność i pusty intelektualizm. 
Dyskutują: X, Y, Marian Stalą i Inicjator „Ligi". 
16 Patrz: zakończenie Fausta Goethego. Skądinąd należałoby zanalizować dzieło Poety 
pod kątem obecności w nim motywów faustycznych: „Ojcze Bogów i ty mój patronie 
Hermesie / zapomniałem was prosić / o ranki południa wieczory płoche i bez znacze
nia / o mało duszy / mało sumienia / lekką głowę // i o krok taneczny". To odniesienie 



Po Magdalence AD 1989 zaplątał się w sprawach doczesnych, poli
tycznych zgniliznach, bo jednak wierzył. Miał mniemanie, że wolna Polska 
może i powinna być inna, odkupiona wzorem swego buntu. I tu objawia 
się jakaś naiwność... „Poezja Herberta - głęboko historiozoficzna - chwy
ta za drugi koniec dziejów ludzkich, ten, który zaczepiony jest o osobę, 
0 podmiot indywidualny. Chciałby historię sprowadzić do jej wymiaru 
indywidualnego, czyli inaczej to nazywając: moralnego" - pisze Marek 
Zieliński17. Ale dalej kwestionuje drogę herbertowego Cogito: „człowiek 
jest z tradycji i z Boga - z tego, co klasyczne i transcendentne". A gnoza 
- to samozbawienie. Nie potrzeba łaski. Człowiek sam z siebie, wolą, umy
słem, przeczuciem może siebie ocalić. I tu wkraczamy (w innych realiach) 
w domenę przeszłego i pełnego gwałtowności sporu biskupa Hippony 
z pewnym bretońskim mnichem z przełomu IV i V wieku. Według Pela-
giusza, człowiek może zawsze i o własnych siłach czynić dobro i łaska 
uświęcająca nie jest istotna dla czynności nadprzyrodzonych1 8. Samo
zbawienie należałoby jednak definiować w kategorii arystotelesowej 
eudajmonii jako dobro bytu duchowego, opromienienie posiadaniem dóbr 
wyższych. Jest bliskie samozatracie i w tym właśnie jawi się zagrożenie 
dla Rolanda XX wieku, dla naśladowcy Hektora. 

Herbert tylko pobocznie jest moralistą. Jego zaklęcia zwrócone są 
do samego siebie19. Na poziomie wspólnotowości Herbarta cechuje jednak 
brak wiary w człowieka - tylko solipsyzm, odnoszenie wartości do same
go siebie. Wprawdzie o malarzach holenderskich XVII wieku, genialnych 
in gremio, a jednocześnie niewyalienowanych z ludzkiego rodu pisał: 
„można im tylko zazdrościć. Jakiekolwiek były nędze i blaski, zawody 

1 klęski ich kariery, rola ich w społeczeństwie, ich miejsce na ziemi były 
niekwestionowane... Nikomu nie przychodziło do głowy pytanie, po co 
istnieje sztuka - ponieważ świat bez obrazów byłby po prostu niepojęty" 

do pierwszej części mitu faustycznego. Ciekawsza byłaby analiza spuścizny Herberta 
nałożona na drugą część Fausta. 
17 M. Zieliński, Kilka niewzruszonych przekonań, Warszawa 1987, s. 107. 
18 Por. Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, opr. J.M. Szymusiak, M. Sta
rowieyski, Poznań 1971, s. 323. 
19 Ewentualne pouczenia to pewien egocentryzm. Ćwiczonko w sztuce przetrwania, bo 
ma się ten smak. A te piętra znaczeń, które tak genialne wyłuszczył na podstawie wiersza 
Pan Cogito myśli o cnocie Stanisław Barańczak!? To chyba najdoskonalsze wcielenie 
komunikatywności (chciałoby się żartować: dla każdego coś miłego). 



Anioł Stróż 
ze szkicownika 
Zbigniewa Herberta 



- opisywał wzruszająco dawnych artystów, którzy byli tak blisko ele
mentarnych spraw człowieka. Lecz dalej notował: „Dawni mistrzowie, 
wszyscy bez wyjątku... afirmowali widzialną rzeczywistość z natchnioną 
skrupulatnością i dziecięcą powagą, jakby od tego miały zależeć - porzą
dek świata i obroty gwiazd, trwałość niebieskiego sklepienia". Jakże 
zazdrości im Pan Cogito, pełen goryczy i dystansu! A przez te słowa, jak 
przez zdarty na łokciach sweter, przedziera się schładzana czułość. 

Jakie jest oddziaływanie Herberta na poetów młodszego pokolenia? 
Czy jest jeszcze rozumiany? Optyka rzesz i elit się zmieniła. Liczy się 
sukces (i to merkantylny), a nie stopień wytarcia spodni na kolanach. 
Utwory Herberta stały się manekinem, na którym można trenować do 
woli naigrywania i słowne gierki obniżające rangę patosu (cierpienia); 
widać też krzywe lustra pastiszów - godnych i mniej godnych (exemplum: 

uznany P. M., którego nie warto nawet cytować, czy wcześniej Andrzej 
W. Pawelczuk: „Gdy Pan Cogito zasypia utrudzony nierówną i przegraną 
walką / jego wierny sługa i powiernik, a także skrupulatny kronikarz / tej 
klęski poeta Zbigniew H. / wychodzi na ulicę w błogosławiony mrok... 
poeta pisze nowy wiersz / kolejne zwycięstwo nad potworem, któremu 
po każdym słowie poety / ubywa pokarmu i zębów"2 0 itp.). Ten rozbudo
wany poemacik, panegiryk a rebours mieści się jeszcze w sferze ciepła 
i delikatnej ironii wobec pryncypialnej posągowości pewnych zachowań 
Pana Cogito i Pana od Poezji. W tamtych czasach następował akt roz
kładu oficjalnej „komuny", a „rycerze okrągłego stołu" układali swe prze-
baczalne mowy i teksty do bruderszaftów. 

Oczywiście są inni. Krzysztof Koehler nie tak dawno pytał w swoim 
wierszu trzykrotnie: „Czy byłeś na pogrzebie Zbigniewa Herberta?". Ale 
to inne środowisko i inna tegoż środowiska podszewka. 

Może i nie ostatnim zadaniem poezji jest napisanie pięknego wiersza 
dla samej urody słowa, odbicia piękna świata, wywołania echa estetycz
nego. Jej głównym powołaniem jest jednak przekazanie treści, sednem 
- akt gnozeologiczny pogłębiający świadomość czytelnika, przemiana 
wynikająca z sugestywności przekazu. Nie mówię oczywiście o oddzia
ływaniu na ogół społeczeństwa, bo to jest możliwe tylko poprzez odbi
cia... od osób, które na termin „osoby", a nie Jednostki" ciężko zapracują. 

20 A. W. Pawelczuk, Poeta i jego pan, w: „Akcent" nr 2(1989). 



Trzeba jednak podkreślić, że Piękno przez duże P przywarło do pióra 
Poety, przez staroświecką stalówkę spływało na papier i do serc, parado
ksalnie afirmując ułomny świat, z którego złem trzeba walczyć. 

Herbert stworzył kulturowy mit Pana Cogito, którego wprawdzie nie 
było, ale który zaznaczył teren swego „tak" i „nie". To mit na miarę końca 
XX wieku, który wszedł w archetyp kultury i łatwo nie zginie. Pan Cogito 
jest chromym Heraklesem, wierzącym Wolterem, odkrywcą pereł ska
mieniałych łez Pryjama, piewcą nieuchronności rozpaczy. Starał się stać 
oponentem i grabarzem „politycznej poprawności", ale nawet na gruncie 
polskim to za dużo na jednego człowieka. Sprowadzanie tej twórczości 
w sferze idei do „ocalania wartości" jest uproszczeniem. Na pewno pro
ces ocalania ta poezja prowadzi, ale idzie znacznie dalej. „Stworzenie 
postaci Pana Cogito jest symbolizacją końca racjonalistycznego złudze
nia europejskiej myśli a jednocześnie próbą ustanowienia tabeli wartości, 

jak lubi mawiać autor Raportu z oblężonego miasta''' - pisał Krzysztof 
Dybciak w roku 1989. Autor tych słów był autentycznym przyjacielem 
Poety. On mógłby powiedzieć: „patrzcie widzicie - to Zbyszek - wska
zując na mężczyznę który szamocze się z walizką", a odpowiedź Herberta 
brzmiałaby: „- ale to nie / ja to ktoś inny nawet nie jest z tej branży..."21. 

Cielesność zbawienia - to zgorszenie. To odczucie przejawia się 
w pewnych motywach poezji Herberta. Zmartwychwstanie ciałem to 
rzecz niepojęta. Gnostycy mieli ciało za zło. Słynny (i chyba w sumie 
trafny) gnostycki podział ludzi na pneumatyków, psychików i hylików 
- świadczy sam za siebie. Herbert jednak ten podział przekracza. Jego 
„Pan" ma cechy wszystkich tych „ras" i żadnej z nich w postaci nieska
żonej inną. To z kolei kwalifikuje go do odrębnej sfery, diaspory współ-
odczuwania, a nie Bazylidesa czy kainitów. Z drugiej strony najbardziej 
przejmujący, niesamowity utwór Herberta Pan Cogito - zapiski z mar

twego domu był dotychczas przez krytyczny rozbiór starannie omijany. 
Nikt się tym tekstem, tak odrębnym i fundamentalnym, poważnie nie 
zajął. Czemuż to? Czyżby zakłócał swobodę interpretacji? Burzył wiary
godne przez powtórzenia naukowe tezy? Ten wiersz to opis wtajemni
czenia w misterium i samego misterium, który nie przystaje do współ
czesności. Ani do żadnego nurtu chrystianizmu, ani nawet do New Age. 

21 Z. Herbert, Koniec, w: Epilog burzy, Wrocław 1998. 



Dokonam radykalnego skrótu tego utworu (przyznając, że to profa
nacja bogactwa jego odniesień), który byłby w jakiś sposób inspirujący do 
odczytania całości i stanowił materialny dowód mojej pierwotnej tezy 
o gnozie: 

leżeliśmy pokotem 

na dnie świątyni absurdu 

namaszczeni cierpieniem 

nieoczekiwanie 

jak każde objawienie odezwał się glos 

męski 

wolny 

nakazujący 

powstanie 

z martwych 

krzyk Adama składał się 

z dwu trzech samogłosek 

rozpiętych jak żebra nieboskłonów 

i może 

tylko ja jeden 

słyszę jeszcze 

echo 

jego głosu 

coraz smukiejsze 

cichsze 

coraz bardziej dalekie 

jak muzyka sfer 

harmonia wszechświata 

Tak doskonalą 

(...) 

(...) 

(...) 

że niedosłyszalna 



Jest tu element oczekiwania na zbawcze objawienie, ono samo, jego efe
meryczny triumf i długi marsz końcowej klęski. 

I Zbigniew Herbert, i Pan Cogito to postacie przegrane, albo i zgrane 
do przedostatniej, krytycznej nitki. „Życie każdego człowieka to historia 
klęski" - konstatował Jean-Paul Sartre, ale na drugim biegunie trzeba 
przytoczyć słowa Jana Pawła II: „Kto walczy, zawsze jest zwycięzcą". 
A walczy jeszcze i żywy Herbert, bo argumenty adpersonam, wytaczane 
przeciwko niemu, są wciąż generowane jakby dalej zagrażał i wymagał 
odporu. Walczy też Pan Cogito, intelektualny Tezeusz z kłębkiem nici do 
serca labiryntu, projekcja poety i hipostaza pogardy dla życia jako życia 
samego w sobie, ugody za „święty spokój" w obłej codzienności. 

Przegrali, a że o tym wiedzą - wciąż zwyciężają. 

RAFAŁ JAWORSKI 
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Odcięty palec trafia do słoja. 
„Adoruję. Co? Słój. Jaki słój? 

Wek. Co jest za wekowane 
w słoju? W weku 

za wekowany jest palec. 

Jaki palec? Palec 
serdeczny. Czyj palec? 

Blondynki". 
Wracają demony... 



skar Matzerath, mały dobosz, karzeł 
- wieczne dziecko, uderzające w blachę 
swojego biało-czerwonego bębenka, 

pod koniec powieści Guntera Grassa 
przeistacza się w garbusa. Ta przemiana 

dokonuje się na pogrzebie niby-ojca, który 
udławił się odznaką NSDAP. Ale zanim na

stąpił ów pogrzeb, mają miejsce jeszcze dwa 
równie ważne dla całej powieści pochówki. Owe 

trzy pogrzeby stanowią elementy zwrotne całej książki. 
Zamykają jej najważniejsze wątki i zawierają też chyba najciekawsze 
pytania związane z autorem. 

Pogrzeb pierwszy. 
Pożegnanie z matką 
Agnieszka Matzerath, de domo Koljaiczek, umiera na mdłości, objadając 
się bez opamiętania rybami i prowokując w ten sposób wymioty. Ta 
śmierć rozrywa trójkąt między jej mężem, sklepikarzem Matzerathem, 
a jej kochankiem i kuzynem zarazem, Jan Brońskim. Śmiertelnymi wy
miotami unicestwia siebie i nienarodzone dziecko. 

Dramat zaczyna się zjedzeniem węgorza złowionego w zatoce 
w Wielki Piątek. Ryba wyskoczyła z końskiego łba, „...być może węgo
rza z jej ojca Józefa Koljaiczka, który znalazł się pod tratwą i padł ofiarą 
węgorzy, węgorz z węgorza twojego, bo węgorz węgorzem się stanie..." 
Niszczy ją więc własna tożsamość, dopada własna przeszłość. Dziedzictwo. 

„Czy Oskarowi, który towarzyszył jej w czwartki na Stare Miasto, 
a w soboty do kościoła Serca Jezusowego, nie wydawało się, jakby już od 
dawna szukała z wysiłkiem możliwości takiego rozwiązania trójkąta, aby 
Jan Broński, jej Jan, mógł dalej pracować na Poczcie Polskiej, z takimi my
ślami, jak: «Umarła dla mnie, nie chciała mi zawadzać, poświęciła się»". 

Śmierć matki jest dla Oskara zamknięciem pewnego etapu życia 
- świata dziecięcej beztroski („Kiedy ja rozśpiewywałem szyby, mama 
spieszyła z kitem"). Kończy się jednocześnie świat zrozumiały, prosty 
i czytelny („Nawet gdy mama zapinała się pod szyję, mogłem ją przejrzeć 
na wylot"). 



Matka Matzeratha chciała być pochowana na Zaspie, spoczęła jednak 
na cmentarzu w Brętowie. Ten pogrzeb ma swe symboliczne postacie: 
Sigismunda Markusa, żydowskiego właściciela sklepu z zabawkami, do
stawcę blaszanych bębenków, i Leo Hysia, znanego w Gdańsku pomyleńca, 
osoby, która w powieści jest i błaznem, i mędrcem. 

Markus próbuje składać kondolencje, ale zostaje z cmentarza wyrzu
cony. „Oskarek! - zdziwił się Markus. - Ty mi powiedz, co oni z Markusem 
zrobią? Co on im zawinił, że tak z nim robią?" 

Na to pytanie żydowskiego stróża blaszanych bębenków odpowiada 
napotkany Leo Hyś, który przed postradaniem zmysłów uczęszczał do 
seminarium duchownego. Jego nową profesją stało się składanie kondo-
lencji podczas pogrzebów, a wiedział o wszystkich. Ubrany - jak zawsze 
- w czarny błyszczący garnitur, białe rękawiczki i cylinder zaczepił 
Oskara i Markusa: 

„- Jaki piękny dzień. Ona jest już tam, gdzie wszystko jest takie spra
wiedliwe. Widzieliście Pana. Habemus ad Dominum. 

Przeszedł i spieszył się bardzo. Amen. 
Powiedzieliśmy «amen» i Markus przyznał, że dzień jest rzeczywi

ście piękny, stwierdził też, że widział Pana". 
Pan śpieszył się bardzo... Zagłada nadchodziła szybkimi krokami. 

Pogrzeb drugi. 
Pożegnanie z (domniemanym) ojcem 
Oskar Matzerath twierdził, że jego prawdziwym ojcem był Jan Broński. 
„Jan Broński jest nie tylko moim wujem, ale i prawdziwym, nie zaś jedynie 
domniemanym ojcem. A więc przewaga, która po wszystkie czasy odróż
nia go od Matzeratha: bo Matzerath był albo moim ojcem, albo niczym". 

Mały bębnista towarzyszy swemu ojcu w ostatnich chwilach jego 
życia podczas ataku Niemców na Pocztę Polską w Wolnym Mieście 
Gdańsku. Oskar staje się „niewinną ofiarą polskiego barbarzyństwa", 
choć w przeddzień 1 września 1939 roku czatował na Brońskiego pod jego 
domem i „przy pomocy domagającego się naprawy bębenka" zwabił go 
do budynku Poczty. 

Jan Broński razem z innymi pracownikami Poczty zostaje przez Niem
ców na początku października stracony i pogrzebany na opuszczonym 



cmentarzu na Zaspie. Wieść o tym przekazuje Oskarowi wspomniany już 
Leo Hyś, który urządza coś w rodzaju namiastki pogrzebu. Mały dobosz 
spotyka byłego kleryka na ulicy pod koniec listopada: „Przez dłuższy czas 
staliśmy naprzeciw siebie, uśmiechając się z zakłopotaniem i dopiero gdy 
Leo wyjął z kieszeni surduta rękawiczki glece i wciągnął na palce i dłonie 
białożółtawe, cieliste powłoki, zrozumiałem, kogo spotkałem i co mi to 
spotkanie przyniesie - i Oskar przestraszył się" - rozpoczęło się bowiem 
misterium żałobne. 

Hyś wtrąca Oskara do bramy i pokazuje mu łuskę naboju: „Gdy Leo 
zacisnął pięść, byłem gotów iść za nim. Kawałek metalu przemówił do 
mnie od razu". Leo prowadzi Oskara na Zaspę. Gdy chłopiec wątpi, mar
znie lub waha się, Hyś wabi go, podrzucając w dłoni łuskę lub gwiżdżąc 
na niej melodię. „Przez otwartą furtkę bez kraty w północnym murze Leo 
Hyś wyprowadził mnie z cmentarza, zanim zdążyłem rozejrzeć się po 
tym nastrojowym zaniedbaniu. Zaraz za murem znaleźliśmy się na pła
skim piaszczystym gruncie. Jałowce, sosny, krzewy głogu pławiły się 
wyraziście, aż po wybrzeże, w parującej mazi. Spoglądając na cmentarz, 
zauważyłem od razu, że kawałek północnego muru był świeżo pobielony 
wapnem". W murze odnajdują ołowiany pocisk, a Hysio „ostentacyjnym 
gestem, obliczonym na znalazcę" upuszcza na ziemię kartę do skata 
- siódemkę wino. Dowód, że w tym miejscu ołowiany pocisk przeszył 
ciało Jana Brońskiego. 

Mazerath, oficjalny ojciec Oskara, dławi się odznaką NSDAP, gdy Ros
janie gwałcą w piwnicy wdowę Greff. Odznakę podrzuca mu trzymany na 
rękach przez Rosjanina Oskar: „Ponieważ Kałmuk miał już na piersi kilka 
odznaczeń, w zaciśniętej dłoni podałem ów karmelek, który kłuł mnie 
i przeszkadzał w złapaniu wszy, stojącemu obok Matzerathowi. 

Można teraz powiedzieć, że nie powinienem był tego robić. Można 
też jednak powiedzieć: Mazerath nie powinien był brać". 

Gdy sklepikarz dławi się, wymachując rękami, jego nerwowe ruchy 
prowokują Kałmuka, który przeszywa go serią z pepeszy. Oficjalnego 
ojca Oskara pochował pan Fajngold, posiadacz licznej, lecz niewidocznej 

Pogrzeb trzeci. 
Pożegnanie z (oficjalnym) ojcem 





rodziny, który zamieszkał w domu Matzerathów zaraz po przegnaniu Niem
ców z Gdańska. „Gdy pan Fajngold zobaczył zwłoki, które przekręciliśmy 
na plecy, załamał ręce w taki sam ekspresyjny sposób, jaki Oskar zaobser
wował przed laty u swojego zabawkarza Sigismunda Markusa. Całą swoją 
rodzinę, nie tylko panią Lubę, zawołał do piwnicy i z pewnością zobaczył, 
że przyszli wszyscy, bo nazywał ich po imieniu, mówił: Luba, Lew, Jakub, 
Berek, Leon, Mendel i Sonia, wyjaśnił wezwanym, kto tu leży, a następ
nie wyjaśnił nam, że wszyscy, których dopiero co zawołał, tak leżeli, 
zanim poszli do pieców w Treblince, nie tylko oni, bo jeszcze jego szwa-
gierka i szwagier szwagierki, który miał pięcioro dzieciaków, i wszyscy 
leżeli, tylko on, pan Fajngold, nie leżał, bo musiał rozsypywać chlor". 

Trumnę Matzerathowi sklecił stary szewc Heilandt, przekupiony 
przez Fajngolda papierosami Derby z zapasów sklepikarza. Pudło zbito 
z drzwi prowadzących z kuchni do bawialni, a za wieko posłużyła 
skrzynka po margarynie Vitello. Kondukt, w którym szli: ciągnący wózek 
ze zwłokami Heilandt, Oskar, druga żona Matzeratha - Maria i ich mały 
synek Kurtuś, zamiast powędrować na cmentarz miejski zboczył na 
Zaspę. Dwaj ojcowie Oskara spoczęli więc obok siebie. „Szukałem też 
i częściowo znalazłem pewien sens w okoliczności, że tutaj, w tej samej 
piaszczystej ziemi, mieli leżeć, choć bez mojej biednej mamy obaj part
nerzy do skata: Broński i Matzerath. 

Pogrzeby przypominają zawsze o innych pogrzebach!" 
W tej atmosferze nietypowego pochówku pojawia się ktoś niezwykły 

i niespodziewany, kto być może ocalał tylko po to, by teraz być mistrzem 
ceremonii. Na wypalonym wraku czołgu T-34 siedział Leo Hyś. „To jest 
nasz Leo Hyś. Chce nam wyrazić współczucie i uścisnąć prawicę" - tłuma
czy Żydowi Fajngoldowi Niemiec Heilandt. A Hyś jak zawsze dopytuje: 
„Widzieliście Pana, widzieliście Pana?". Tym razem nikt go nie jednak 
widział. Gdy Leo podszedł do Oskara, zaczął wołać: „ - Patrzcie na Pana, 
jak rośnie. Patrzcie tylko, jak rośnie!". 

I rzeczywiście. Oskar wreszcie rósł. 

Ucięty palec serdeczny. Tajemnica garba 

Oskar urósł. Z karła przeistoczył się w garbusa. Z gdańszczanina został 
wypędzonym. Bębnista niedługo potem zostanie wybitnym artystą. g
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Nim jednak stał się człowiekiem sztuki, wraca do świata, który go 
intrygował. „Cmentarze zawsze mnie pociągały - mówi na kartach Bla

szanego bębenka Oskar Matzerath. - Są wypielęgnowane, jednoznaczne, 
logiczne, męskie, żywe. Na cmentarzach można nabrać otuchy i podjąć 
decyzje, dopiero na cmentarzach życie nabiera konturów - nie mam tu 
na myśli obramowań grobów - jeśli, kto chce, sensu". 

Wraca, gdy minęły dwa lata od czasu, kiedy zaczął rosnąć nad gro
bem Matzeratha. Wraca, bo sprzykrzyło mu się życie dorosłych. Wraca, 
żeby wykuwać litery w zakładzie kamieniarskim „P. Korneff, kamieniarz 
i rzeźbiarz". Wybiera go spośród kilku innych, bo wyrzeźbiony przez Kor-
neffa Chrystus najbardziej przypomina mu Syna Bożego z gdańskiego 
kościoła Serca Jezusowego. Cmentarz staje się jego uporządkowanym 
domem, w którym pojawia się nawet erefenowska replika Leo Hysia. „Znam 
kupę gości, co tak wyglądają, na początku byli w seminarium, teraz żyją 
na cmentarzu i nazywają się inaczej. Ten tutaj nazywa się Willem Ślimak" 
- mówi mistrz Korneff. 

Ale ten nowy i znów uporządkowany świat Oskara Matzeratha zmie
nia się nagle za sprawą silnego, trochę tłustego rottweilera o imieniu Lux 
z wypożyczalni psów prowadzonej przez obrotnego faceta, który na 
Mazurach stracił cały majątek. Podczas jednego ze spacerów Lux przy
nosi mu palec. Kobiecy palec. Serdeczny palec. („Gustownie upierście
niony kobiecy palec"). „Między kością śródręcza a swoim pierwszym 
członem, jakieś dwa centymetry poniżej pierścionka palec dał się obciąć. 
Czysty i wyraźnie czytelny odcinek zachował ścięgno prostownika. Był 
to piękny, ruchomy palec. W szlachetnym kamieniu pierścionka, przy
trzymywanym przez sześć złotych łapek, rozpoznałem od razu - trafnie, 
jak się później okazało - akwamaryn. Sam pierścionek był w jednym 
miejscu tak cienki, tak starty i bliski pęknięcia, że domyśliłem się w nim 
pamiątki rodzinnej" - opisuje znalezisko Oskar. 

Palec trafia do słoja. „Adoruję. Co? Słój. Jaki słój? Wek. Co jest 
zawekowane w słoju? W weku zawekowany jest palec. Jaki palec? Palec 
serdeczny. Czyj palec? Blondynki". Wracają demony... 

Tak naprawdę nie wiadomo, skąd się wziął palec i do kogo należał. 
Nie wiadomo, dlaczego był i dlaczego jest taki ważny. Ale ożywia prze
szłość. Może jest nie dokończonym pogrzebem. Może Oskar Matzerath nie 
był wcale bębnistą. Przecież w czasie wojny wszyscy byli w orkiestrze. 



Może Oskar wcale nie odbył karlego tournee z mistrzem Bebrą i Raguną. 
Może to był zupełnie inny teatr frontowy i może zupełnie inna historia. 

„Nigdy, nawet w najbardziej płaczliwym nastroju, nie mogę przed 
sobą ukryć, że mój bębenek, nie ja sam, bębnista Oskar, wpędziłem do 
grobu najpierw moją biedną mamę, potem Jana Brońskiego, mojego wuja 
i ojca", wyznawał bohater Blaszanego bębenka. Ale być może Oskar 
przez cały czas ukrywał coś jeszcze, coś, o czym w książce przypominał 
odcięty palec, a co w życiu realnym autora powieści było skrzętnie ukry
wane przez blisko pół wieku. 

GRZEGORZ SIECZKOWSKI 



Proces interpretacji 
i reinterpretacji dogmatów wiary 
może prowadzić do całkiem 
nowych ich rozumień albo 
- co nie mniej istotne - do 
odrzucenia już ogłoszonych prawd. 
Ojciec Wacław Hryniewicz 
takie odrzucenie określa mianem 
„kenozy" ekumenicznej, 
której celem jest 
doprowadzenie 
do pełnej 
jedności 
chrześcijan 
nawet za cenę 
prawdy. 
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Historia sporu o tekst o. Wacława Hryniewi
cza Zbawiciel jest polifoniczny opowiadana 
jest polifonicznie. W zależności od tego, kto 
się o niej wypowiada, zmieniają się bohatero
wie negatywni, ale bohater pozytywny pozos
taje jeden. Jako pierwsza negatywną ocenę 
otrzymała Kongregacja Nauki Wiary. Jonathan 
Luxmoore w tekście dla amerykańskiej agen
cji prasowej Catholic News Service skryty
kował watykańską dykasterię, że dręczy 
zasłużonego ekumenistę, który choruje obec
nie na raka1. Odmienną interpretację zapre
zentował arcybiskup Józef Życiński, który 
uznał, że bohaterem negatywnym jest właśnie 
Luxmoore, który poszukując „taniej sensa
cji" i „polując na newsy", skazał Hryniewi

cza na niezasłużone cierpienie2. W odpowiedzi amerykański dziennikarz 
zapewnił, że motywem napisania jego tekstu była rozpacz lubelskiego 
zakonnika wywołana nieodpowiednim potraktowaniem go przez Kon
gregację3. W tym dość ostrym sporze (dziennikarz zarzucał w nim arcy
biskupowi m.in. niezrozumienie roli mediów) uwadze nie powinien umknąć 
istotny fakt, że dla nikogo nie ulegało wątpliwości, iż bohaterem pozy
tywnym całej sprawy jest ojciec Wacław Hryniewicz. Według Luxmoore'a, 
teolog skrzywdzony został przez Kongregację, która nakazała mu wyco
fać się z głoszonych tez, zaś według metropolity lubelskiego - przez 
wydawców internetowego pisma „Open Theology", w którym ukazał się 
tekst Hryniewicza, oceniony później negatywnie przez rzymską dykasterię, 
a także przez osoby, które przesłały kontrowersyjny artykuł do Watykanu. 
Nikt natomiast nie uznał, że winę za całe zamieszanie może ponosić sam 
teolog. I to nawet nie dlatego, że napisał tekst, w którym zajął się głównie 

1 CNS: Kontrowersje wokół artykułu ks. prof. Wacława Hryniewicza, depesza KAI, 
18 września 2008. 

2 Abp Życiński skrytykował doniesienia agencji CNS nt. ks. prof. Hryniewicza, depesza 
KAI, 19 września 2008. 
3 Korespondent CNS odpowiada abp. Życińskiemu ws. ks. prof. Hryniewicza, depesza 
KAI, 22 września 2008. 



krytykowaniem dokumentu Kongregacji Nauki Wiary, ale dlatego, że 
nawet nie próbował tak zmienić jego treści, by był on zgodny z katolicką 
ortodoksją. A przecież tego właśnie - i tylko tego - domagała się kon
gregacja. 

Usprawiedliwieniem dla nieposłuszeństwa o. Hryniewicza stała się, 
jak nietrudno się domyśleć, jego choroba. On sam w rozmowie z CNS pod
kreślił, że nie zamierza się wycofywać ze swoich tez. „Jestem już bliski 
śmierci i nie wiem, jak mogę postępować wbrew mojemu sumieniu, 
pisząc artykuł zawierający wyjaśnienia i sprostowania, nawet gdyby mi 
powiedziano, że grożą mi sankcje dyscyplinarne"4 - podkreślał zakonnik. 
Zbliżone stanowisko zajął także metropolita lubelski, który wezwał do 
„ujmowania ojca Hryniewicza integralnie". 

Problem polega tylko na tym, że list Kongregacji Nauki Wiary nie 
miał na celu „oceny ojca Hryniewicza", tej bowiem dokona sam Stwórca 
na Sądzie Ostatecznym, a jedynie stwierdzenie, czy tezy zaprezentowane 
przez niego w tekście dla „Open Theology" są w swojej istocie zgodne 
z teologią katolicką, czy też nie. Ocena ta nie ma być wyrokiem potępie
nia na duszę teologa, a jedynie jasnym wskazaniem wiernym (i innym 
teologom), że jakiś sposób mówienia o Kościele czy pewne opinie teo
logiczne po prostu nie mieszczą się w świecie katolickiej ortodoksji i jako 
takie nie mogą być uznawane za nauczanie Kościoła (a do jego przeka
zywania powołany jest teolog katolicki). List od sekretarza Kongregacji 
Nauki Wiary nie jest więc osobistym atakiem na nikogo, a jedynie wyra
zem troski o integralność wiary katolickiej. Zamiast więc pochylać się 
z troską nad samym ojcem Hryniewiczem, warto zająć się samym jego 
tekstem i poglądami, które w nim przedstawił. 

Mała summa teologii Hryniewiczowej 
Podstawowa teza artykułu Chrystus jest polifoniczny to odmieniane na 
różne sposoby przekonanie, że prawda w istocie jest niepoznawalna 
(przynajmniej nie w wymiarze doczesnym), a co za tym idzie - nie może 
być wyrażona w ludzkim (a więc także kościelnym) języku. Objawienie, 
prawda dogmatu, wiara Kościoła - mają dla Hryniewicza wymiar jedynie 

4 CNS: Kontrowersje wokół artykułu ks. prof. Wacława Hryniewicza. 



czasowy. Dziś są, ale jutro może ich już nie być. Dynamizm rozwoju 
chrześcijaństwa maje prowadzić do coraz większego otwarcia na innych, 
ale i do coraz mniejszej treściowej pewności swoich przekonań. „Ko
ścioły nadużywają języka religijnego, kiedy mówią o posiadaniu już teraz 
«pełni prawdy». Powinniśmy powrócić do większej skromności i ostroż
ności poznawczej, której najlepszym przykładem są słowa apostoła Pawła 
0 cząstkowym charakterze ziemskiego poznania, pozostawiającego 
zawsze miejsce na nadzieję i zaufanie Bogu (por. 1 Kor 13,9; 12). Niosąc 
nadzieję, prawda ma zawsze odniesienie do ostatecznego spełnienia. Jest 
otwarta na przyszłość. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi drogi. Wszyscy 
postępujemy drogą poznania cząstkowego, na której boska obietnica 
1 ludzka nadzieja wzajemnie się przenikają"5 - wyjaśnia Hryniewicz. 

Jego poglądy odnoszą się tylko do jednostek (wówczas trudno 
byłoby im odmówić prawdziwości). Pisząc o potrzebie uznania pewnej 
prowizoryczności, tymczasowości rozumienia prawdy, lubelski teolog 
odnosi swe uwagi do Kościoła i chrześcijaństwa. Dogmaty, najgłębsze 
przekonania teologiczne czy fundamenty wiary Kościoła są tylko tym
czasowe i, gdy przyjdzie czas, będzie je można (a w zasadzie trzeba) od
rzucić lub radykalnie zreinterpretować. „Dogmaty katolickie w swoim 
obecnym sformułowaniu i rozumieniu mogą ulec znacznym zmianom"6 

- przekonuje w innym swoim tekście Hryniewicz, a w wywiadzie-rzece 
opublikowanym przez wydawnictwo Znak dodaje, że część z dogmatów 
musi zostać zwyczajnie odrzucona. Chodzi mu przede wszystkim o dog
maty papieskie, które - według oblata z Lublina - „zostały grzesznie" 
ogłoszone. „Chodzi o to, że decydując się na dogmat, nie liczono się 
z głosami przeciwnymi, wołającymi o powstrzymanie się, bo nowy dog
mat wykopie jeszcze większą przepaść. Nie liczono się z tym. Można 
grzesznie ogłaszać dogmaty"7 - wyjaśnia Hryniewicz i dodaje, że on sam 

5 W. Hryniewicz, Zbawicieljest polifoniczny. O nadużyciach języka religijnego w ostat
nim dokumencie Kongregacji Nauki Wiary, „Open Theology" nr 1/2007, cyt. za: http:// 
WAVw.openmeology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=42. 
Tekst został również opublikowany w „Gazecie Wyborczej", 27-28 września 2008, s. 30. 
6 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t. II, 
Opole 1998, s. 118. 
1 Nad przepaściami wiary. Z ks. prof. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają 
Elżbieta Adamiak i Józef Majewski, Kraków 2001, s. 207-208. 
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ma kłopot z wiarą w takie „grzesznie ogłoszone dogmaty", przede wszyst
kim z wiarą w nieomylność papieską i w uniwersalną jurysdykcję biskupa 
Rzymu. 

Ojciec Hryniewicz niezwykle mocno odrzuca także przekonanie 
Kościoła katolickiego o tym, że to w nim trwa „pełnia prawdy", i że on jest 
jedynym Kościołem Chrystusowym. „Błędnym rozwiązaniem jest narzu
canie innym rzymskiej koncepcji Kościoła i ekumenii. Ekumenia jest 
wymianą darów i nawróceniem ku Chrystusowi wszystkich Kościołów. 
Wymaga to wzajemnego uznania, że w każdym Kościele jest obecny 
i urzeczywistnia się w konkretnej postaci prawdziwy Kościół Jezusa 
Chrystusa, mimo wszelkich ludzkich niedostatków i ułomności. Oznacza 
to, że Boży Duch działa również w innych Kościołach. Żaden Kościół 
nie może sobie rościć pretensji do monopolu na prawdę i zbawienie"8 

- podkreśla teolog. 

Nie jest to u niego teza nowa. Znaleźć ją można, wyrażoną na dzie
siątki różnych sposobów, w większości wcześniejszych jego dzieł. Pisząc 
o Kościele katolickim, stwierdza on: „Kościół dąży do pełni prawdy, która 
spełni się, gdy dojdzie on do swego przeznaczenia. Inne Kościoły też dążą 
do pełni prawdy. Nie możemy o tym zapominać" 9. Pełnia i jedność 
Kościoła przejawiają się zatem nie w jakimś widzialnym Kościele, ale 
we wspólnocie Kościołów, wzajemnie uznających swoją kościelność10. 

Jak nietrudno z tego wywnioskować, oznacza to częściową (a nie
kiedy całkowitą) relatywizację autorytetu orzeczeń doktrynalnych Ko
ścioła (przede wszystkim własnego). Jeśli bowiem nie istnieje jeden 
widzialny Kościół Jezusa Chrystusa, a jedynie rodzina Kościołów, to nie 
ma najmniejszych powodów, by orzeczeniom dogmatycznym Rzymu 
przyznawać jakąkolwiek obowiązującą wartość czy powszechne znacze
nie. „Nadszedł czas stawiania pytań jeszcze bardziej zasadniczych odnoś
nie do wartości i mocy zobowiązującej orzeczeń soborów zachodnich, 
które uznawane są powszechnie przez katolików, mimo że nie brały 
w nich udziału wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Orzeczenia doktrynalne 

8 W. Hryniewicz, Zbawiciel jest polifoniczny. 
9 Nad przepaściami wiary, s. 200-201. 
10 W. Hryniewicz, Na drodze pojednania. Medytacje ekumeniczne, Warszawa 1998, 
s. 31. 



sformułowane w okresie po VII Soborze powszechnym (787), aż po 
Sobór Watykański I (1870) nie zostały przyjęte ani przez prawosławnych, 
ani przez chrześcijaństwo ewangelickie. Jaka jest zatem z ekumenicznego 
punktu widzenia wartość tych soborów?"11 - pytał retorycznie Hryniewicz 
w 1989 roku. 

A kilka lat później odpowiadał, że ostatecznie tym, co musi być przy
jęte dla uznania kościelności, pozostają jedynie wczesnochrześcijańskie 
symbole wiary a nie orzeczenia soborowe1 2.1 akurat w tej kwestii trudno 
odmówić mu konsekwencji. Teksty z czasów pierwszych chrześcijan są 
bowiem w istocie ostatnimi, które mogą zostać przyjęte bez większych 
kontrowersji przez rozmaite wyznania chrześcijańskie. Orzeczenia sobo
rów - i to poczynając od nicejskiego - już takiej możliwości nie dają. Na 
określenie Theotokos nie zgadzają się bowiem na przykład zielonoświąt
kowcy, dogmat chalcedoński odrzucają monofizyci, a orzeczenia soborów 
potępiających ikonoklazm są nie do zaakceptowania przez zdecydowaną 
większość luteranów, chrześcijan reformowanych czy część anglikanów 
(tych, którzy uznają tylko cztery pierwsze sobory powszechne). 

Ten brak uznania autorytetu Kościoła czy soborów katolickich nie 
oznacza oczywiście całkowitego odrzucenia jakiegoś zewnętrznego kry
terium, które pozwalałoby ocenić wartość określonych decyzji czy doku
mentów. Tym nowym kryterium pozostaje „paschalne chrześcijaństwo 
przyszłości" czy „nowa ekumeniczna wspólnota Kościołów", której osta
tecznym wyrazicielem pozostają sumienia osób głęboko zaangażowanych 
i przemienionych przez dialog. To w ich imieniu i kierując się kryterium 
urzeczywistniania „paschalnej jedności w różnorodności", ojciec Hry
niewicz ocenia kolejne dokumenty, encykliki czy dogmaty katolickie. 
Wszystko, co zbliża do owej wymarzonej jedności, jest oceniane pozy
tywnie, a co od niej oddala - krytykowane i odrzucane. Problem polega 
tylko na tym, że owo kryterium „paschalno-ekumenicznej ortodoksji" nie 
istnieje nigdzie poza umysłem samego ojca Hryniewicza. Nie ma bowiem 
wyznania, Kościoła czy wspólnoty kościelnej, która podzielałaby jego 
wizję jedności czy przyszłości chrześcijaństwa. Są oczywiście inni teo
logowie, którym jest ona bliska, ale oni, podobnie jak on sam, pozostają 

" Tenże, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, 1.1, Opole 1989, s. 275. 
12 Tenże, Na drodze pojednania, s. 31. 



w znaczącym stopniu na marginesie własnych wyznań, które swoją toż
samość uznają za wartość, a nie za element, z jakim wcześniej czy później 
przyjdzie się im pożegnać13. Ten obiektywny brak kryterium „paschalno-
-ekumenicznego" nadrabia jego wyjątkowa użyteczność w polemikach. 
Dzięki niemu w istocie jedynym autorytetem staje się sam autor, który 
swobodnie ocenia, co jest, a co nie jest zgodne z przyjętym przez niego 
paradygmatem wartościowania. I wszystko, co nie pasuje do jego para
dygmatu, ocenia on w krótkich żołnierskich słowach jako „szkodliwą 
iluzję" lub „urojenie przeszłości"14. 

Swoją „prawdziwie ekumeniczną" postawę wyprowadza ojciec Hry
niewicz - a jakże! - z ducha Soboru Watykańskiego II. Wydarzenie to 
stanowi dla niego młot, którym rozbija skostniałe ciało „scholastycznej 
teologii", a także język dokumentów Kongregacji Nauki Wiary. „Z doku
mentu Kongregacji Nauki Wiary o strukturze starych katechizmów prze
bija logika absolutyzacji Objawienia, prawdy i środków zbawienia. Nie 
bez powodu można dopatrywać się w nim nie tylko eklezjocentryzmu, 
ale także «romanocentryzmu», niezgodnego z ekumeniczną opcją Vati-
canum II" 1 5 - tak ojciec Hryniewicz podsumowuje (a w zasadzie obrzuca 
epitetami, bo trudno znaleźć w tej wypowiedzi jakąś argumentację) waty
kański dokument. Gdy jednak przychodzi do konkretów i ktoś zacytuje 
fragment rzeczywistego soborowego nauczania, lubelski teolog nieod
miennie stwierdza: „na tyle Kościół mógł się wtedy zdobyć" 1 6. Albo 
stwierdza, że Sobór zwyczajnie się mylił i trzeba poczekać, by Kościół 
ostatecznie przyznał się do takiej pomyłki. „Nasz Kościół nie jest całym 
i jedynym Kościołem. Z tego punktu widzenia Sobór Watykański II zbyt 
ostrożnie ocenił eklezjologiczny status innych Kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich, przyznając im jedynie «niektóre elementy» eklezjalne, 
choćby «liczne i znamienite))"17 - stwierdza Hryniewicz. Wszystko to nie 
przeszkadza mu jednak w jednoznacznym potępieniu tych wszystkich, 
którzy chcą być wierni raczej soborowej literze niż wymyślonemu przez 

13 „...tożsamość wyznaniowa jest tworem przejściowym, skazanym na przeminięcie" 
- deklaruje Hryniewicz. Nad przepaściami wiary, s. 200. 
14 Por. W. Hryniewicz, Zbawiciel jest polifoniczny. 
15 Tamże. 
16 Nad przepaściami wiary, s. 201. 
17 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, s. 253. g
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pokolenia teologów, nieokreślonemu, a przez to otwartemu na wszystkie 
możliwe interpretacje - „duchowi Soboru". „Wiem, że niektórzy teolo
gowie starają się zwrócić Sobór wręcz przeciw ekumenizmowi. Ale to 
jest zawracanie Wisły kijem! Nie można tak zinterpretować Dekretu o eku
menizmie, by uzasadniać nim powrót wszystkich innych do Kościoła 
rzymskiego. Nie przesadzajmy, nie sposób aż tak przekręcić soborowego 
nauczania - jego wymowa jest jednoznaczna"1 8 - przekonuje teolog. 

Problem polega tylko na tym, że akurat w tej kwestii Dekret o eku
menizmie wcale nie wymaga interpretacji, jest bowiem całkowicie 

18 Nad przepaściami wiary, s. 177. 



jednoznaczny - tyle że jego opinia jest sprzeczna z tym, co na temat 
Soboru i soborowej wizji ekumenizmu ma do powiedzenia Hryniewicz: 
„odłączeni od nas bracia, pojedynczo lub w swoich Kościołach czy Wspól
notach, nie cieszą się tą jednością, jakiej Jezus Chrystus chciał użyczyć 
hojnie tym wszystkim, których odrodził i jako jedno ciało obdarzył no
wym życiem, a którą oznajmia Pismo św. i czcigodna Tradycja Kościoła. 
Pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim 
Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. 
Wierzymy mianowicie, że jednemu Kolegium apostolskiemu, któremu 
przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem 
utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinni 
zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do 
Ludu Bożego"19 - głosi tekst soborowego Dekretu o ekumenizmie. Trzeba 
naprawdę wiele wysiłku, by w tych słowach nie odnaleźć wizji jedności 
w jednym Kościele katolickim wokół Następcy św. Piotra. 

Już tylko tak pobieżne przedstawienie poglądów ojca Hryniewicza 
(z celowym pominięciem - bo to temat na odrębny artykuł - kwestii apo-
katastazy) wskazuje problemy teologiczno-metodologiczno-filozoficzne, 
których nie należy lekceważyć, i którymi trzeba się zająć. Najkrócej moż
na je uszeregować w następującej kolejności: 1. istnienie i poznanie 
prawdy, 2. autorytet Kościoła, 3. jedność Kościoła, 4. znaczenie Soboru, 
5. rola teologa, 6. ekumenizm. 

Czytając Hryniewicza, trudno oprzeć się wrażeniu, że termin prawda (czy 
też prawdy) nie jest jego ulubionym. O wiele istotniejszą rolę odgrywają 
w jego myśli: nadzieja, jedność (nieodmiennie w różnorodności), kenoza, 
apofatyzm. Nie zmienia to jednak faktu, że jakąś definicję prawdy lubel
ski teolog przyjmuje. Jest ona jednak dla niego nie tyle rzeczywistością 
obiektywną, którą - mimo wszelkich braków ludzkiego poznania - mo
żemy osiągnąć, ile nieustannym procesem zmiany, dynamizmem osiąga
nia nie tyle pełniejszego poznania, pełniejszej interpretacji, ile większej 

19 Dekret o ekumenizmie, par. 3. Cyt. za: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, 
deklaracje, Poznań, bdw., s. 206. 
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nadziei. W tym amorficznym strumieniu lawy brak też jednoznacznych 
punktów orientacyjnych, dzięki którym chrześcijanin mógłby się zorien
tować, co jest, a co nie jest prawdą objawioną, co jest konieczne do zbawie
nia, a co określić można tylko teologumenami (przekonaniami teologicz
nymi), które tak fundamentalnego znaczenia nie mają. Proces interpretacji 
i reinterpretacji dogmatów wiary może bowiem prowadzić do całkiem 
nowych ich rozumień albo - co nie mniej istotne - do odrzucenia już ogło
szonych prawd. Hryniewicz takie odrzucenie określa mianem „kenozy" 
ekumenicznej, której celem jest doprowadzenie do pełnej jedności chrze
ścijan nawet za cenę prawdy. „Jednym z wielkich zadań, przed którymi 
stoją współcześni teologowie, jest niestrudzone stawianie pytań, co może 
i powinien uczynić ich własny Kościół w myśl kenotycznego imperatywu, 
podyktowanego postawą samego Chrystusa. Imperatyw ten wymaga dzi
siaj wyrzeczenia się tego, co pomniejsza wiarygodność Kościoła, jego 
ekumeniczną uczciwość i możliwość pojednania. Jedność wymaga wy
rzeczeń. Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia prymatu biskupa Rzymu" 2 0 

- wyjaśnia ojciec Hryniewicz. 

Prawda przestaje mieć zatem wartość samoistną. Jej rozpoznanie 
i ogłoszenie przez Kościół może być cofnięte, jeśli jest to istotne z jakichś 
utylitarno-ekumenicznych powodów. Jeśli protestanci i prawosławni mają 
problem z uznaniem nieomylności papieskiej w sprawach wiary i moral
ności - to należy ją odrzucić, tak by urzeczywistnić dało się jedność. Jeśli 
przeszkodą są inne dogmaty, to bez większego problemu można je uznać 
za nieistotne i pozbawione fundamentalnego znaczenia. Nie inaczej jest 
z kwestiami moralnymi (aborcja, akceptacja homoseksualizmu itd.), które 
lubelski teolog jest skłonny bez wahania złożyć na ołtarzu wykoncypo-
wanej przez siebie wizji jedności w różnorodności. „Nie można katego
rycznie twierdzić, że różnice w podejściu Kościołów do spraw etycznych 
od razu otwierają na oścież drogę do etycznego permisywizmu i całko
witej swobody, że odchodzimy od radykalizmu Ewangelii. To bardzo 
łatwo mówić. Ale w pewnych konkretnych sytuacjach, biorąc pod uwagę 
człowieka z jego skłonnościami i egzystencjalnym uwikłaniem, trzeba 
zdobyć się na postawę miłosierdzia, wyrozumiałości i współczucia"2 1 

20 W. Hryniewicz, Na drodze pojednania, s. 26. 
21 Nad przepaściami wiary, s. 192. 



- podkreśla ojciec Hryniewicz. Prawda w takim ujęciu staje się tylko 
funkcją jedności - funkcją, co więcej, wymienną i łatwo poświęcaną dla 
wyższej (zdaniem teologa) wartości, jaką pozostaje jakaś forma widzial
nej jedności. Problemem jest tylko to, że tego typu wspólnota wyzna
niowa, dla której prawda pozostaje wtórna wobec jedności, i która ocenia 
gorzej schizmę niż herezję, już istnieje. Jest nią Wspólnota Anglikańska, 
której eklezjologia prowadzi do tego, że na czele jednej z diecezji stał 
przez lata biskup John S. Spong, który nie tylko ordynował homoseksua
listów, wspierał aborcję i eutanazję, ale także otwarcie głosił, iż nie wierzy 
w osobowego Boga, w Boskość Chrystusa, ani nawet w życie wieczne22. 
A zatroskani o jedność pozostali hierarchowie nie zdecydowali się na pod
jęcie zdecydowanej akcji przeciw hierarsze głoszącemu poglądy już nawet 
nie heretyckie, a zwyczajnie niereligijne. 

Nieuczciwe intelektualnie jest także stosowanie przez ojca Hryniewi
cza terminu kenoza na określenie zwyczajnej rezygnacji z prawd uznanych 
przez Kościół za prawdziwe. Termin ten pochodzi ze wschodniej (ale obec
nej przecież także na Zachodzie) chrystologii, w której określa on wciele
nie Logosu. „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci 

- i to śmierci krzyżowej" (Flp 2,6-8) - opisuje ową Boską kenozę św. Paweł 
Apostoł. W Jezusie Chrystusie ta kenoza oznacza, że stał się on w całej 
pełni człowiekiem. Niezwykle ciekawie pokazuje ten fakt Jacąues Mari
tain, kiedy pisze, że w Zbawicielu możliwości Boskie, choćby wszechwie
dza, były uwarunkowane stanem rozwoju Jego człowieczeństwa. „Czy 
mamy sobie wyobrażać, że Jezus w stajence - a także w łonie matki -
wykonywał czynności rozumu i woli właściwe dorosłemu? Wydaje się, że 
byłaby to jakaś parodia człowieczeństwa"23 - wskazuje francuski filozof. 
I jak się zdaje, obraz ten pokazuje, czym jest Boska kenoza dla teologii 
zachodniej. Prawosławni interpretują kenozę jeszcze szerzej, uznając, że 

22 T.P. Terlikowski, Nowa Reformacja biskupa Sponga, „Magazyn Ekumeniczny 
Semper Reformanda", cyt. za: http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story= 
20031016155654511 &query=Spong 
23 J. Maritain, Łaska i człowieczeństwo Jezusa, tłum. A. Ziernicki, Warszawa-Ząbki 
2001, s. 31. 

http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=


jest ona w istocie osobistą, konkretną i uwarunkowaną wolnością człowieka 
rezygnacją Boga z własnej wszechmocy. „Wszechmoc Boga unicestwia się 
z własnej woli, rezygnuje z mocy, a zwłaszcza z jakiejkolwiek woli mocy"2 4 

- wskazuje prawosławny teolog Paul Evdokimov. 
Termin ten, niezależnie od zakresu jego rozumienia, odnosi się jed

nak nieodmiennie do Boga, który zdecydował się nie tylko na Wcielenie, 
ale także na Mękę. Trudno natomiast odnieść go do Kościoła. Kościół nie 
jest bowiem tworem czysto Boskim, który zstąpił na ziemię i zniżył się do 
postaci ludzkiej, ale tworem Bosko-ludzkim, w którym pierwiastek docze
sny jest integralny. Co więcej, gdyby spróbować zastosować rozumienie 
„ekumenicznej kenozy" ojca Hryniewicza do kwestii Boga, to okazałoby 
się, że Chrystus powinien nie tyle przyjąć postać sługi (pozostając jednak 
- j a k głosi dogmat chalcedoński - w pełni Bogiem), ale w istocie zre
zygnować ze swojej Boskości, wyrzec się jej nie tylko w przejawach, ale 
także w istocie. W ten sposób stawia się katolikom wymaganie, by nie 
tyle „przyjąć postać sługi", ile uznać, że ich roszczenia są bezpodstawne, 
a ogłoszone przez nich dogmaty grzeszne lub nieobowiązujące. 

Tej konstatacji w niczym nie osłabia fakt usprawiedliwiania owej 
dogmatycznej rezygnacji apofatyzmem czy niepoznawalnością pełni 
tajemnicy. Próby usprawiedliwiania rozmycia prostych formuł dogma
tycznych prawosławną teologią mistyczną są nadużyciem treści i istoty 
myślenia chrześcijańskiego Wschodu. Na Wschodzie bowiem, choć rze
czywiście w odróżnieniu od Zachodu o wiele większą rolę przypisuje 
poczuciu tajemnicy, niewypowiedzianej istoty Boga czy po prostu teolo
gii apofatycznej, to jednocześnie nie deprecjonuje się teologii pozytyw
nej. „Droga negatywna nie jest drogą negacji; negatywność nie jest nega-
tywizmem. Twierdzenie odnosi swój triumf dzięki negacji"25 - wskazuje 
Evdokimov. Teologia prawosławna większy nacisk kładzie na zjedno
czenie, kontemplację i przebóstwienie niż na pojęciowe rozważania26, ale 
teologia katolicka także uznaje myślenie o Bogu, uznaje kontemplację27. 

24 P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, tłum. M. Kowalska, Białystok 2001, s. 31. 
25 Tenże, Poznanie Boga w Kościele wschodnim, tłum. A. Liduchowska, Warszawa 
1996, s. 22. 

26 W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Warszawa 
1989, s. 38. 

27 Por. S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 37. 





To ona stanowi ukoronowanie poszukiwań, których przygotowaniem są 
ustalenia pojęciowe, analizy, syntezy i rozumowania. Kontemplacja zaś 
zawsze dokonuje się w pewnym milczeniu i ze świadomością niewypo-
wiadalności pewnych prawd. 

Światłem w ciemnościach apofatyzmu (a na pewnym poziomie mis
tycznego zaangażowania i kontemplacyjnego myślenia wędrowca dotyka 
niesłychana ciemność) są zaś właśnie dogmaty. „Rozgraniczając prawdę 
i fałsz, dogmat posiada pozytywną wartość twierdzenia"2 8 - podkreśla 
Evdokimov. I choć krótko potem przypomina, że także do orzeczeń dog
matycznych należy stosować zasadę apofatyczną, to od razu zastrzega, iż 
nie chodzi w niej o relatywizm czy podważanie ostateczności zdogmaty-
zowanych prawd, lecz o świadomość, że prawdy wiary mogą być para
doksalne czy trudne do przyjęcia przez ludzki, ogarnięty racjonalizmem, 
rozum. Paradoksalność ta, inaczej niż u Hryniewicza, nie oznacza jednak 
możliwości pogodzenia ze sobą sprzecznych dogmatów czy tożsamości 
wyznaniowych (w imię „konieczności dziejowej"29), a jedynie to, że prawdy 
wiary znajdują się ponad ludzkim rozumem, i to rozum musi dostosować 
się do nich, a nie one do rozumu. 

Nieomylność Hryniewicza 

Kenoza ekumeniczna czy wciąż powracające wezwania do pokory insty
tucji kościelnych (ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego) 
są, jak się zdaje, u Hryniewicza uwarunkowane głębokim przekonaniem, 
że autorytet Kościoła nie ma wymiaru ostatecznego. Jeśli wszystkie wy
znania są równe i tak samo zmierzają do Boga (a jest to teza, którą teolog 
wielokrotnie powtarzał), to nie ma powodów, by orzeczeniom jednego 
z nich przypisywać jakąś szczególną wartość. Z takiej perspektywy doku
menty Kongregacji Nauki Wiary czy encykliki papieskie stają się tylko 
świadectwami pewnej tożsamości, której nie można i nie należy uznawać 
za normę obowiązującą (lub przynajmniej zobowiązującą do poważnego 

28 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 222. 
29 „Uznanie prawa do różnorodnych punktów widzenia i rozumienia rzeczywistości 
staje się koniecznością dziejową"-podkreśla o. Hryniewicz. Por. W. Hryniewicz, Teolog 
nie może się bać, „Gazeta Wyborcza", 10-11 września 2005, s. 26. g
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przebadania własnych poglądów) wiernego czy teologa. „Dokumenty 
watykańskie sprawiają wrażenie, jakby pełnia prawdy mogła być zamknię
ta w sformułowaniach językowych i strukturach obowiązujących całe 
chrześcijaństwo. Tego roszczenia nie da się pogodzić z jej biblijnym rozu
mieniem. Roszczenie to nie bierze pod uwagę prowizorycznego charak
teru wszystkich sformułowań w stosunku do eschatycznego spełnienia. 
Pomija istotny związek między prawdą a nadzieją. Zapomina o eschato
logicznym dystansie sformułowań teologicznych w relacji do ostatecznej 
pełni prawdy. Otwartość prawdy i jej eschatologiczna orientacja nie 
dochodzą w niej do głosu"3 0 - ocenia Hryniewicz w artykule, który stał 
się bezpośrednim powodem napomnienia. Odnosząc się do deklaracji 
Dominus lesus, oblat stwierdził, że jej autorzy (a trzeba pamiętać, że choć 
podpisana ona została przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary Josepha 
Ratzingera, to na jej opublikowanie nastawał sam Jan Paweł II) „mówią 
takim tonem, jakbyśmy już dotarli do pełni prawdy, a nie biorą pod uwagę 
tego, że Kościół dopiero pielgrzymuje ku pełni prawdy"31. Co ma znaczyć 
owo pielgrzymowanie do pełni prawdy - wyjaśnia ojciec Hryniewicz 
nieco dalej, mówiąc wprost, że „chrześcijanie powinni zrezygnować 
z pretensji do posiadania prawdy absolutnej"32. 

Takie postawienie sprawy oznacza, mówiąc wprost, odebranie auto
rytetu niemal wszystkim orzeczeniom Magisterium. Papieże, sobory, wieki 
nauczania duchowego muszą odejść w niepamięć i ustąpić przed jedynym 
autorytetem absolutnym, jakim jest sumienie teologa. „Sam autorytet nie 
jest najwyższą instancją. Jest jeszcze głos sumienia. «Trzeba bardziej słu
chać Boga niż ludzi»"33 - mówił Hryniewicz, odpowiadając na pytanie 
o to, czy przystępował do Komunii w innych wspólnotach chrześcijań
skich, i czy dopuszczał do interkomunii podczas sprawowanych przez 
siebie Mszy świętych. A nieco dalej uzupełnia, że osobiście ma kłopoty 
z uznaniem ostatecznego autorytetu papieża (określenia Ojciec Święty, 
jak sam przyznaje, nie stosuje), a także z uznaniem, że Kościół jest zawsze 

30 W. Hryniewicz, Zbawiciel jest polifoniczny. 
31 Kościół po Dominus lesus. Dyskusja z udziałem ks. Wacława Hryniewicza OMI, 
o. Jacka Salija OP, ks. Alfonsa Skowronka i ks. Tomasza Węcławskiego, „Znak" 5 (552) 
2001, s. 15. 
32 Tamże, s. 36. 
33 Nad przepaściami wiary, s. 197. 



nieomylny (uznaje tylko, że nie może on znaleźć się w sytuacji, w której 
zawiódłby całkowicie34). 

Autorytet Kościoła i jego nieomylność (poddawana zresztą w wąt
pliwość) stają się zresztą u Hryniewicza ograniczeniem wolności badań 
teologicznych, a także pogłębiania wiary. Uznanie dogmatu i jego sformu
łowań za obowiązujące w sumieniu dla wierzącego uznaje on wprost za 
wyraz „myślenia jurydycznego i autorytarnego" oraz wzywa do otwartego 
rozumienia dogmatu, w którym jest on jedynie „otwartym horyzontem 
rozumienia Pisma we wspólnocie wierzących", horyzontem, który musi 
być wciąż na nowo interpretowany i nie może podlegać zasklepieniu. 
Pisze, że „dogmaty są tylko interpretacjami pomocniczymi dla wiary, 
dokonanymi w określonym momencie historii i w określonym kręgu kul
turowym"3 5. W słowach tych nie byłoby zresztą nic groźnego - w sposób 
oczywisty bowiem na sformułowanie dogmatu wpływ mają okoliczności 
historyczne czy choćby terminologia filozoficzna obowiązująca w danym 
kręgu kulturowym - jednak problem polega na tym, że czytając Hrynie
wicza, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż w jego „medytacjach" chodzi 
nie tyle o poszukiwanie lepszych modeli wyrazu tych samych niewyra
żalnych prawd, ile o odrzucenie samych prawd, o ile - jego zdaniem 
- szkodzą one procesowi budowania ekumenicznej jedności lub są nie
zgodne z poglądami teologicznymi oblata. 

Zasadzie prymatu własnej nieomylności nad nauczaniem Kościoła 
pozostaje Hryniewicz wierny w niemal wszystkich swoich tekstach i wy
powiedziach publicznych. Kościół i papież „muszą" lub „powinni" się 
ograniczyć, chrześcijaństwo „musi" stać się bardziej skromne i ostrożne, 
ale uwagi te nie odnoszą się do samego teologa. On musi i powinien głosić 
swoją doktrynę, nawet wówczas, gdy jest ona całkowicie sprzeczna z całą 
Tradycją Kościoła (także tego niepodzielonego). Najmocniej widać to 
w kwestii apokatastazy, czyli zbawienia dla wszystkich. Ojciec Hrynie
wicz stał się jej głównym prorokiem w Polsce i jednym z najważniejszych 
na świecie. I nie jest to już postawa z lat 80., kiedy ostrożnie stawiał pyta
nia, próbował wprowadzać do obiegu teologicznego eschatologiczne 

34 Tamże, s. 208-209. 
35 W. Hryniewicz, Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Warszawa 
1997, s. 92. 



intuicje prawosławia, które mogą i powinny wzbogacić wielką, choć nieco 
jurydyczną Tradycję Zachodu. Od jakiegoś czasu jego głoszenie „nadziei 
zbawienia" przekształciło się w głoszenie „doktryny zbawienia dla wszyst
kich". Książki i artykuły teologa pełne są „dowodów" podanych w formie 
medytacji i medytacji udających argumentację, które mają przekonać nie
zdecydowanych do tego, że Bóg nie może nikogo potępić, bowiem byłaby 
to Jego osobista klęska, a także przeszkoda na drodze do ostatecznego 
zwieńczenia procesu historycznego (rozumianego, nie ma co ukrywać, nieco 
po heglowsku). Każda inna postawa uznawana jest nie tylko za błędną, ale 
wręcz za niechrześcijańską i jako taka karana Hryniewiczową „anatemą". 
„Długa tradycja podtrzymywana w Kościołach z zastanawiającym spoko
jem przyjmowała naukę o ostatecznym potępieniu nawet większej części 
ludzkości. Postawa taka ma w sobie coś niechrześcijańskiego"36 - stwier
dza oblat. Opinia ta jest zresztą jednym z najczęściej powracających 
oskarżeń wobec katolickiej, prawosławnej i protestanckiej ortodoksji. 
Każdemu, kto przyjmuje choćby możliwość istnienia wiecznego piekła, 
brakuje pokory, ewangelicznego ducha czy nadziei. 

Uzasadnienie nadziei nie wystarcza lubelskiemu teologowi. On idzie 
dalej niż Kościół i decyduje się na jasne stwierdzenie, iż wielcy grzesznicy, 
ludzie, o których Ewangelia mówi, że są „synami zatracenia" (J 17,12), 
stają się w jego doktrynie bohaterami pozytywnymi, by nie powiedzieć 
wprost - „współzbawicielami grzesznej ludzkości". „Ofiarno-samobój-
cza37 śmierć Judasza zbiega się w czasie ze zbawczą śmiercią Chrystusa 
na Krzyżu. Czy można przejść obojętnie wobec tego faktu? Mówi on, że 
Chrystus włączył ucznia w pełnię swojej własnej ofiary za zbawienie 
świata (...) Judasz ofiarował siebie w całkowitej nocy samotności i pozos
tawienia własnemu losowi. Sens tej ofiary pozostaje wciąż zakryty zasło
ną przerażającej zdrady, grzechu i hańby" 3 8 - przekonuje Hryniewicz. 
W słowach tych chodzi nie tylko o proste przypomnienie, iż nie wiadomo, 

36 W. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 
1996, s. 219. 

37 Trudno nie zadać tu pytania o rozumienie słowa „ofiara" przez ojca Hryniewicza, 
i o to, czy tylko przypadkiem jest określenie mianem „ofiara" (właściwym Męce 
Chrystusa) śmierci Judasza? 
38 W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei, s. 268. Niemal identyczne słowa znaleźć można 
w poświęconym Judaszowi artykule z cyklu „Gazety Wyborczej" o Judaszu. W. Hry
niewicz, Judasz zdrajca?, „Gazeta Wyborcza", 15-16 kwietnia 2000, s. 30. 



jaki jest pośmiertny los Judasza, ale również o głębsze mistyczne pojmo
wanie roli Apostoła-zdrajcy, a także o podważenie przekonania o istnieniu 
wiecznego piekła. 

Swoje radykalne i niedające się pogodzić z dotychczasową tradycją 
Kościoła tezy Hryniewicz uzasadnia nieodmiennie swoim pragnieniem 
„chodzenia nad przepaściami wiary", głoszenia nadziei tym, którzy 
nadziei nie mają, a wreszcie prymatem sumienia i własnych osobistych 
poszukiwań nad instytucjonalnym autorytetem Kościoła. Problem polega 
tylko na tym, że w ten sposób wchodzi on w istocie na ścieżkę teolo-
giczno-reformatorską Marcina Lutra. Ten augustyński mnich również 
uznał, że osobiste poszukiwania teologiczne i uzyskaną pewność wiary 
może przeciwstawić autorytetowi Kościoła. To w tym właśnie momencie 
- gdy Luter stwierdził, że jego odkrycia teologiczne są ważniejsze niż 
autorytet instytucji i ciągłość jej nauczania - kryje się początek „refor-
macyjnego zwrotu"; od tego czasu można mówić o protestantyzmie3 9. 
Paradoksalnie zresztą, dla istoty tego zerwania z katolicyzmem nie ma 
najmniejszego znaczenia to, czy w konkretnych kwestiach Luter miał 
rację, czyjej nie miał. Liczył się wybór między podporządkowaniem się 
autorytetowi Kościoła lub autorytetowi własnych religijno-teologicznych 
poszukiwań. Katolicyzm nie pozostawia wątpliwości, że (z czysto świec
kiego punktu widzenia) mądrość pokoleń i (to już argument religijny) 
gwarancje otrzymane przez Apostoła Piotra od Jezusa Chrystusa są pew
niejszym gwarantem prawdziwego poznania niż osobista pewność wiary. 
Protestanci odwrotnie: osobistą pewność wiary (teologiczną czy biblijną) 
uznają za istotniejszą niż autorytet instytucji czy wiarę pokoleń. W tym 
sporze ojciec Hryniewicz wydaje się brać raczej stronę protestantyzmu, 
który ojciec Sergiusz Bułgakow przed stu laty określił mianem „religii 
profesorów teologii". I taką właśnie religijność prezentuje lubelski teolog. 

Protestanckie w istocie jest również rozumienie jedności Kościoła propo
nowane przez ojca Hryniewicza. Odrzucając jedność i jedyność Kościoła 
Chrystusowego, który uobecnia się (trwa) w konkretnej i wyjątkowej 

39 O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, tłum. A. Marniok, K. Kowalik, Poznań 2008, s. 157. 

Wielość jako jedność 



wspólnocie, opowiada się on bowiem za takim rozumieniem Kościoła, 
w którym każda wspólnota dostrzega w sobie i w innych wyznaniach 
Kościół. To zaś oznacza, że Kościołem są wszystkie wspólnoty wyzna
niowe, ale żadna z nich nie może określić się jako Kościół w pełni czy Ko
ściół jedyny. „Ten sam Duch Prawdy działa we wszystkich Kościołach. 
Nikomu nie można odmówić Jego obecności. Z drugiej strony żaden 
z Kościołów nie może rozporządzać jako swoją wyłączną własnością -
całą pełnią prawdy"40 - stwierdza oblat. W innym tekście, uciekając przed 
zarzutem sprowadzania Kościoła Chrystusowego tylko do sfery niewi
dzialnej, dodaje: Jes tem przekonany, że Kościół Chrystusowy istnieje 
konkretnie, ale nie tylko w Kościele rzymskokatolickim"41. Skutki takiego 
założenia znakomicie uchwytuje, tak ceniony przez Hryniewicza, pra
wosławny teolog Sergiusz Bułgakow, który odnosząc się do anglikańskiej 
teorii gałęzi (a pewną jej formą są właśnie poglądy lubelskiego zakon
nika), stwierdza: „teoria ta prowadzi do wniosku, że tradycja Kościoła 
prawdziwego istnieje wszędzie, a zarazem i nigdzie, czyli sprowadza się 
do idei «Kościoła niewidzialnego)), rozpatrując pojęcie Kościoła w rela
tywizmie historycznym"42. 

Koncepcja Kościoła niewidzialnego, trwającego w rozmaitych Kościo
łach i wspólnotach oraz mającego ujawnić swą pełną jedność dopiero 
w czasach ostatecznych, została także wielokrotnie odrzucona i jedno
znacznie potępiona przez Kościół katolicki. „O tym, że Kościół jest Ciałem, 
głosi Pismo Święte w wielu miejscach. «Chrystus - mówi Apostoł - jest 
Głową Ciała Kościoła». Jeśli więc Kościół jest ciałem, tedy musi ono być 
jednym i niepodzielnym, stosownie do słów Pawła: «wielu nas jednym 
ciałem jesteśmy w Chrystusie)). Ma ono być nie tylko czymś jednym i nie
podzielnym, lecz ma być także czymś konkretnym, co można by stwier
dzić naocznie, jak mówi Nasz Poprzednik śp. Leon XIII w encyklice Status 

Cognitum: «Dlatego Kościół widzi się oczyma, ponieważ jest ciałem». 
Z tego też powodu rozmijają się z prawdą Bożą ci, którzy pojmują 
Kościół jako coś, czego nie można ni dotknąć ni widzieć, co jest jakimś 

40 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, s. 169. 
41 Kościół po Dominus lesus, s. 22. 
42 s. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, 
Białystok-Warszawa 1992, s. 103. 



«tchnieniem» (jak mówią), łączącym niewidzialnymi węzłami liczne spo
łeczności chrześcijan pomimo, że wiarą są między sobą rozerwane"4 3 

- stwierdza Pius XII w encyklice Mistici Corporis. Sobór Watykański II 
także jasno wskazał, że Kościół Chrystusowy nie jest rzeczywistością nie
widzialną czy rozproszoną pośród różnych wspólnot, ale w sposób wi
dzialny trwa w Kościele katolickim:, jedyny Kościół Chrystusowy, który 
wyznajemy w Symbolu Wiary, jako jeden, święty, katolicki i apostolski 
(...) trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz 
biskupów pozostających z nim we wspólnocie"4 4 - jednoznacznie orzeka 
Sobór Watykański II w swej jedynej konstytucji dogmatycznej. 

Orzeczenie to przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, a także 
Jan Paweł II w swoim nauczaniu czy Kongregacja Nauki Wiary w licz
nych dokumentach. Papież-Polak nie zawahał się nawet w encyklice doty
czącej ekumenizmu na jednoznaczne określenie, co oznacza w praktyce 
jedność. „Kościół katolicki zarówno przez swojąprcocis, jak i w oficjal
nych tekstach, wyraża przekonanie, że komunia Kościołów partykular
nych z Kościołem Rzymu oraz ich biskupów z Biskupem Rzymu jest 
w Bożym zamyśle podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej komu
nii" 4 5 - podkreśla Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint. Warunkiem 
widzialnej jedności jest zatem po pierwsze jedność z biskupem Rzymu 
(będącym jej widzialnym gwarantem), a po drugie jedność wiary (o czym 
papież przypomina w Ecclesia de Eucharistia). Bez tych dwóch elemen
tów, odrzucanych zresztą przez Hryniewicza jako nieekumeniczne, nie 
może być mowy o jedności, także o jedności interkomunii, tak bardzo 
wspieranej przez oblata z Lublina. „Ponieważ właśnie jedność Kościoła, 
którą Eucharystia urzeczywistnia przez ofiarę i komunię z Ciałem i Krwią 
Pana, koniecznie domaga się pełnej komunii w zakresie wyznania wiary, 
sakramentów i władzy kościelnej, nie jest możliwe koncelebrowanie tej 
samej liturgii eucharystycznej, dopóki nie będzie na nowo przywrócona 
w pełni ta więź. Tego rodzaju koncelebracja nie byłaby ważnym środkiem, 
a wręcz mogłaby okazać się przeszkodą do osiągnięcia pełnej komunii, 

43 Pius XII, Mistici Corporis, par. 14. 
44 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, par. 8. Cyt. za: Sobór Waty
kański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, s. 111. 
45 Jan Paweł II, Ut unum sint, par. 97. Cyt. za: Tenże, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 
2006, s. 663. 



pomniejszając poczucie dystansu dzielącego nas od celu, i wprowadzając 
lub uwiarygodniając nieścisłości w rozumieniu takiej czy innej prawdy 
wiary. Droga ku pełnej jedności może być realizowana tylko w prawdzie"46 

- stwierdza Jan Paweł II. 
Jednym słowem, recepta na jedność Kościoła, którą proponuje Hry

niewicz, niewiele ma wspólnego z katolicyzmem. W miejsce cierpliwego 
budowania jedności z biskupem Rzymu i odbudowywania realnej wspól
noty wiary lubelski teolog proponuje bowiem odrzucenie prawd niewy
godnych dla innych wyznań, uznanie, że jedność w sprawach dogmatów nie 
jest konieczna (poza zupełnymi podstawami), a każdy może sobie wierzyć 
jak chce, o ile jego wiara w jakimś stopniu wynika z Pisma Świętego. 
Tego typu pomysły budowania jedności już próbowano wcielać w życie. 
I skończyły się one - albo jak w przypadku Kościoła Chrystusowego 
(w Polsce do niedawna Kościoła Zborów Chrystusowych) na powołaniu 
nowej wspólnoty wyznaniowej - albo jak w przypadku Światowej Rady 
Kościołów na ostatecznej rezygnacji z postulatu rzeczywistej jedności 
i zdecydowaniu się na czystą współpracę społeczną. Oceny tej nie mogą 
zmienić nawet próby powołania rozmaitych wspólnot kościelnych czy 
federacji (także tych, na które powołuje się o. Hryniewicz47), bowiem zde
cydowana większość z nich opiera się na eklezjologii protestanckiej, 
w której Kościół Chrystusowy jest niewidzialny. W dodatku liczne konkor-
die i umowy w istocie wcale nie zbliżyły do siebie wyznań, a jedynie za 
ich pomocą uznano, że różnice nie są istotne. Trzeba niestety powiedzieć, 
że taką właśnie jedność proponuje Hryniewicz Kościołowi, próbując 
dowodzić, że wynika ona z „ducha Soboru". 

Sobór jako młot 
Sobór zresztą, a dokładnie odwoływanie się do jego ducha, pozostaje jed
nym z głównych punktów odniesienia teologii ojca Hryniewicza. Pole
mizując ze swoimi oponentami, odrzucając styl i język pewnych doku
mentów, lubelski teolog chętnie i otwarcie odwołuje się właśnie do 
„soborowego przełomu". To on miał sprawić, że Kościół stał się bardziej 

46 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, par. 44, w: Tenże, Dzieła zebrane, 1.1, s. 766. 
47 Nad przepaściami wiary, s. 186. g
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otwarty, pełen miłosierdzia, a także mądrzejszy. Ale niestety - i tu rów
nież Hryniewicz nie pozostawia najmniejszych wątpliwości - Kościół 
obecny, a konkretniej watykańskie kongregacje odwróciły się od tego 
wymarzonego projektu soborowego i próbują powracać do języka oraz 
stylu myślenia, jaki właściwy był poprzednim wiekom. Tak oceniona zos
tała choćby deklaracja Dominus lesus, w której - zdaniem Hryniewicza 
- Kościół „odchodzi od wyważonego stanowiska Soboru w kierunku 
eklezjocentryzmu"48. Stanowisko Soboru nie oznacza przy tym wcale rze
czywistego nauczania Ojców Soborowych, a raczej to, co Hryniewicz 
uznaje za ich intencje. Litera Soboru nie ma dla niego takiego znaczenia, 
stąd dosłowne cytowanie przez Kongregację Nauki Wiary dokumentów 
soborowych nieodmiennie uznawane jest za... zdradę soboru. „Nie chcę 
zamazać ani «zapomnieć» stanowiska, jakie zajął Sobór. Traktuję je jako 
punkt wyjścia dla dialogu ekumenicznego, w owym czasie owocny. Ale 
to nie jest punkt dojścia"49 - tłumaczy Hryniewicz. 

I właśnie to jest istota stanowiska Hryniewicza. Nie uznaje po pro
stu Soboru za punkt dojścia, a jedynie za punkt wyjścia rozwoju nowego 
dynamicznego wyznania chrześcijańskiego. Vaticanum II przestaje być 
w takiej perspektywie kolejnym w wielkiej tradycji katolickich Soborów, 
a staje się realnym początkiem czegoś nowego. Konieczność uzgadniania, 
pogłębiania stanowiska Soboru Watykańskiego II, tak by pozostawało 
ono spójne z nauczaniem poprzednich wielkich Soborów (także tryden
ckiego), nie wchodzi zatem w tym przypadku w grę. Chodzi raczej o pro
ces przeciwny: kwestionowania, odrzucania i pozbawiania znaczenia 
poprzednich soborów w imię tego jedynego, który rozpoczął proces roz
wojowy nowego bytu eklezjalnego. Byt ten nie może być jednak uzależ
niony od litery soborowej, on musi ją wciąż przekraczać i podejmować 
marsz ku nowym, lepszym i pełniejszym sformułowaniom (co, niestety, 
oznacza u Hryniewicza ku bardziej relatywistycznym i protestanckim 
z ducha). Stąd nie powinno być zaskoczeniem, że wciąż powracając do 
Soboru, lubelski teolog z lubością wskazuje także na istotne słabości nau
czania Yaticanum II. „Soborowa wizja Kościoła nie jest ze wszech miar 

48 Kościół po Dominus lesus, s. 13. Podobne opinie znajdują się również w tekście 
Zbawiciel jest symfoniczny, który wywołał reakcję Kongregacji Nauki Wiary. 
49 Tamże, s. 16. 



doskonała. Sobór dał początek refleksji, która jest zadana na wiele poko
leń. Ekumeniczna wrażliwość podpowiada mi, że niestety ta eklezjologia 
jest mimo wszystko za bardzo romanocentryczna (...) Do niedostatków 
eklezjologii soborowej zaliczam też utrzymujące się nadal myślenie ilo
ściowe. Kiedy mówi się o innych Kościołach, to padają słowa, że w nich 
są tylko «elementy uświęcenia i prawdy». Dzisiaj po latach namysłu, dia
logu - takie myślenie nie może zadowalać (...) Eklezjologia soborowa nie 
jest bynajmniej kresem myślenia o Kościele"5 0 - stwierdza Hryniewicz. 
I choć ostatnie zdanie bez wątpienia jest prawdziwe, to trudno nie dostrzec, 
że teolog próbuje w nim zawrzeć nie tyle prawdę o rozwoju doktryny 
chrześcijańskiej, ile głębokie przekonanie, że stoi przed nami jeszcze 
prawdziwa rewizja katolicyzmu w duchu ekumenicznym. 

Wykorzystywanie Soboru do budowania obrazu nowej wspólnoty 
ułatwia jeszcze Hryniewiczowi jego specyficzna metoda badawcza. 
W miejsce solidnych analiz językowych czy metodologicznych zazwy
czaj wprowadza on medytacje, które z jednego zdania bez większego 
trudu poetycko przechodzą do jego wersji o wiele mocniejszej, ale i często 
nie mającej wiele wspólnego z pierwowzorem. I tak z soborowego zda
nia, że z powodu rozbicia chrześcijaństwa także Kościołowi katolickiemu 
trudno jest „wyrazić w konkretnym życiu pełnię katolickości pod każdym 
względem", wynikać ma - zdaniem Hryniewicza - „niedorastanie Ko
ścioła do pełni katolickości", a także - już kilka zdań poniżej - to, że 
„podział chrześcijaństwa nie pozwala Kościołowi katolickiemu wszech
stronnie urzeczywistnić pełnię katolickości w jego konkretnym życiu". 
I wreszcie przychodzi czas na wniosek: „Prawda w całej rzeczywistości 
odsłoni się dopiero u kresu. Jej obecna percepcja jest zawsze ograniczona 
i cząstkowa (...) To samo dotyczy ludzkiej możliwości urzeczywistnienia 
w Kościele całej pełni katolickości. Z tego punktu widzenia Kościół kato
licki nie może być żadnym wyjątkiem. On także jest tylko w drodze do 
pełni katolickości"51 - wskazuje Hryniewicz, wcale nie martwiąc się tym, 
że z problemów z ukazaniem pełni katolickości w praktycznym życiu nijak 
nie wynika brak owej katolickości. Ale zauważanie tego wymagałoby 
powrotu do sprawdzonych, scholastycznych metod uprawiania teologii, 

50 Nad przepaściami wiary, s. 136-137. 
51 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, s. 165-166. 



w której nie bez znaczenia są stosowane słowa, używane terminy czy 
grecko-rzymska filozofia. To zaś jest dla Hryniewicza niezgodne z duchem 
Soboru, a przede wszystkim uniemożliwiłoby wyciąganie karkołomnych 
wniosków z zupełnie jednoznacznych tekstów. 

Przeciw eklezjologii zerwania, której trudno nie dostrzec w tekstach 
i metodzie badawczej Hryniewicza, zdecydowanie protestował kardynał 
Joseph Ratzinger. Według niego, nie ma najmniejszych powodów, by prze
ciwstawiać domniemane jutro Kościoła jego dniowi dzisiejszemu, którego 
wyrazem są dokumenty Soboru Watykańskiego II w ich literalnym brzmie
niu, a nie wymarzonej przyszłości. Vaticanum II - i to także jest niezmienna 
prawda - musi być wpisywany w ciąg interpretacyjny poprzednich sobo
rów i nauczania poprzednich papieży, bowiem „zamiarem Vaticanum II 
było przedstawienie zasad wiary w sposób trafny a nie ich «zmiana»". 
W Raporcie o stanie wiary kardynał Ratzinger przekonywał: „Należy zde
cydowanie przeciwstawić się schematycznemu dzieleniu historii Kościoła 
na przed i potem. Podziału takiego w żaden sposób nie usprawiedliwiają 
dokumenty Soboru, które bezustannie podkreślają ciągłość katolicyzmu. 
Nie ma żadnego Kościoła „przed" i „po" Soborze, jest tylko jeden, jedyny 
Kościół, który zmierza ku Panu przez coraz głębsze zrozumienie istoty de
pozytu wiary powierzonego nam przez Niego. W historii tej nie ma skoków 
ani pęknięć - nie ma rozwiązań innych niż ciągłość"5 2. 

Raport o stanie wiary wskazuje również na inne schorzenie współczesnej 
teologii, na które zapadł także ojciec Hryniewicz. Chodzi tu o przesadny 
indywidualizm teologiczny, który nie liczy się z Tradycją czy Magiste
rium Kościoła. „Każdy teolog chce być raczej «twórczy», a przecież jego 
właściwe zadanie polega na niesieniu pomocy w zrozumieniu, przez gło
szenie wspólnych prawd wiary, a nie tworzenie własnych"5 3 - wskazuje 
Ratzinger. Zaś Jan Paweł II we właściwym sobie stylu uzupełnia, że teo
logia uprawiana indywidualistycznie pozbawia się głębi. „Naturalnym 
bowiem oparciem dla teologii poszukującej prawdy jest jej eklezjalność 

52 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Oryszyn, J. Chrapek, Marki 2005, s. 32. 
53 Tamże, s. 63. 
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oraz tradycja Ludu Bożego"5 4 - wskazuje papież. Rolą teologa nie jest 
zatem tworzenie nowych doktryn, odrzucanie starych i nieustanne kryty
kowanie dogmatyki własnego wyznania, ale takie przedstawianie tej wiary, 
by była ona bardziej zrozumiała i przyjmowana przez współczesnych mu 
ludzi. Nie oznacza to oczywiście unikania trudnych (także z przyczyn 
instytucjonalnych) tematów czy wyrażania kontrowersyjnych opinii. Te 
ostatnie muszą być jednak uwarunkowane współmyśleniem z Tradycją 
czy rozumieniem dobra Kościoła. Co to oznacza w praktyce - wskazał kar
dynał Ratzinger, zauważając, że kontekstem pracy teologa musi być zawsze 
żywa wspólnota wiary: „Teologia nigdy nie jest prywatną ideą teologa. 
Jako taka miałaby niewielką wartość i szybko utraciłaby znaczenie"5 5. 

Nie oznacza to oczywiście, że opinia teologa nie może się w kon
kretnych sprawach różnić od opinii wyrażanych przez instytucje waty
kańskie czy nawet od prywatnych opinii papieskich, ale jeśli różni się 
w kwestiach zasadniczych i niemal zawsze, to powstaje pytanie o zasad
ność posługiwania się przez danego myśliciela określeniem „teolog kato
licki". Wskazał na to niezwykle ostro Jan Paweł II w liście do biskupów 
niemieckich poświęconym Hansowi Kungowi, pytając „czy teolog, który 
(...) nie przyjmuje nauczania Kościoła w całości, ma jeszcze prawo do na
uczania w imieniu Kościoła?"5 6.1 pytania tego trudno nie postawić (przy 
zachowaniu wszelkich proporcji) również w odniesieniu do nauczania 
i działalności ojca Wacława Hryniewicza. On także bowiem kwestionuje 
publicznie nauczanie Kościoła, choćby w kwestii zdogmatyzowanej nie
omylności papieskiej czy katolickiego rozumienia ekumenizmu. 

Jego postawa skłaniać może wielu katolików do przekonania, że 
prawdziwy, rozumiany po katolicku ekumenizm wymaga rezygnacji 
z własnej tożsamości, odrzucenia dogmatyki katolickiej (przynajmniej 
w jej specyficznych elementach mariologicznych czy eklezjologicznych) 
oraz przyjęcia stylu myślenia protestantyzmu. Tymczasem ekumenizm 
katolicki wprost wyklucza takie podejście. „Według ekumenicznego rozu
mienia jedności chrześcijan, nie można w żaden sposób wymagać, aby 

54 Jan Paweł II, Fides et ratio, par. 101, w: tegoż, Dzieła zebrane, 1.1, s. 735. 
55 J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005, s. 122. 
56 Jan Paweł II, List Die Umfanchreiche Dokumentation do Konferencji Episkopatu 
Niemieckiego w związku ze sprawą prof. Hansa Klinga, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. III, 
s. 794. 



Kościół zrezygnował z jakichś głoszonych przez siebie prawd. Byłoby to 
sprzeczne z drogą wskazaną przez Sobór"5 7 - podkreślał Jan Paweł II 
w cytowanym już liście. Zadaniem ekumenistów katolickich jest więc raczej 
nie tyle wzywanie własnej wspólnoty do odrzucania niewygodnych prawd, 
ile takie ich formułowanie czy przedstawianie (niewykluczające nowych 
ujęć), by stały się one akceptowalne, a przynajmniej zrozumiałe dla in
nych chrześcijan. A że nie jest to niemożliwe - najlepiej pokazują dialogi 
z Kościołami przedchalcedońskimi i przedefeskimi, w których okazało się, 
że obie strony wierzą tak samo, choć wyrażają to w odmiennych (a niekiedy 
werbalnie sprzecznych) terminologiach filozoficznych. W przypadku dia
logu z luteranami także okazało się, że fundamentalny spór o usprawied
liwienie jest przynajmniej częściowo uwarunkowany terminologią. Ale 
jednocześnie ten pogłębiający się dialog jednoznacznie wskazuje, że ist
nieją także kwestie, w których zgody być nie może, oznaczałaby ona bo
wiem zdradę rozpoznanej i zdogmatyzowanej przez Kościół prawdy. Tym, 
co wówczas pozostaje, jest współpraca, z pełną świadomością, że inter-
komunia (tak wychwalana przez ojca Hryniewicza jako „profetyczny znak 
protestu przeciwko bezsensownym podziałom" 5 8) byłaby w tym przy
padku fałszem. 

Takie rozumienie ekumenizmu może nie wystarczać lubelskiemu 
teologowi. Jest to jednak raczej jego osobisty problem z wiernością 
Kościołowi i problem Kościoła z Hryniewiczem, niż realny problem teo
logiczny. Uznanie bowiem, że Kościół Chrystusowy nie trwa w pełni 
w Kościele rzymskokatolickim, a w jakimś ekumenicznym Jednym Ko
ściele urzeczywistniającej się eschatologii, wyznaczałoby bowiem kres 
Kościoła katolickiego, a byłoby początkiem jakiejś nowej wspólnoty 
wyznaniowej. Może otwartej, odważnej, ekumenicznej i eschatologicznej, 
ale już niekatolickiej. I dlatego dobrze się stało, że Kongregacja Nauki 
Wiary poprosiła teologa o przemyślenie swoich poglądów. Trochę szkoda 
tylko, że zrobiła to dopiero teraz i raczej z powodu nadmiaru obelg wobec 
siebie samej, a nie z powodu sprzeczności poszukiwań teologicznych ojca 
Hryniewicza z katolicką ortodoksją. 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI 

57 Tamże, s. 796. 
58 Nad przepaściami wiary, s. 194. 





Dwa tysiące lat teologii i filozofii 
chrześcijańskiej to ogromna 
biblioteka. To tysiące rękopisów, 
starodruków, rzadkich ksiąg 
- to wszystko istnieje 
NA PAPIERZE! 
J.W.P. Komputer i Internet 
nie unieważniły tej spuścizny. 
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Jeśli świat jest wielką biblioteką, to jej 
fundamentem jest Biblia Gutenberga. 
Dla mnie, bibliotekarza i bibliomaniaka, 
określenie „galaktyka Gutenberga" będzie 
oznaczało największą bibliotekę świata 
chrześcijańskiego, w której, jak w goś
cinnym domu, domownikami będą też 
woluminy innych Religii Księgi, takie 
jak baśnie z tysiąca i jednej nocy czy 
traktaty kabalistyczne, a więc biblioteki 
islamu i judaizmu. 

Polskim symbolem relacji między Religiami Księgi będzie dla mnie 
mój ulubiony poeta, jeden z największych polskich twórców, pochodzący 
ze starej, dobrej żydowskiej rodziny, po którym została najpiękniejsza 
poetycka trawestacja przygód Sindbada Żeglarza oraz Klechdy sezamowe 

- czyli Bolesław Leśmian. Język aramejski jest „ojcem" języka hebraj
skiego i arabskiego; Klechdy sezamowe i Przygody Sindbada Żeglarza są 
najpiękniejszymi pomostami między baśniami islamu a judaizmem. Wie
rzę, że Duch Naszego Pana Jezusa Chrystusa, władającego językiem ara-
mejskim, był blisko naszego poety, gdy ten budował mosty, co jak wia
domo jest zajęciem papieży i poetów. 

Gwoli sprawiedliwości przypomnieć należy, iż tereny łączące trzy 
Religie Księgi jako pierwsi badali legendarni templariusze, być może 
szukający teologicznej syntezy między Półksiężycem, sześcioramienną 
Gwiazdą i Krzyżem. Ciekawe, że jeden z najstarszych polskich klaszto
rów benedyktyńskich (fundacja Bolesława Śmiałego) ma w swoim herbie 
właśnie symbole owych trzech Religii Księgi. Co być może jest wska
zówką, że legendarnego skarbu templariuszy należałoby szukać w obszer
nych lochach pod klasztornym wzgórzem w Lubiniu. Lochach bardzo sta
rych, bo pochodzących jeszcze z czasów najazdów tatarskich. I dotąd 
niezbadanych, mimo że kiedyś po ulewnych deszczach w ogrodzie klasz
tornym cały traktor z przyczepą nagle zapadł się pod ziemię... 

Zdarzyło się, iż po paru awanturach i przygodach natury metafi
zycznej, za radą mego przyjaciela Piotra Wojciechowskiego, w lutym 
1980 roku odwiedziłem klasztor benedyktynów w Lubiniu. Trwał akurat 
remont. Reguła pozwala odpracować koszty pobytu, usłyszawszy więc, że 



jestem bibliotekarzem, ojcowie wykrzyknęli radośnie: „Niebiosa nam 
pana zsyłają! Trzeba przenieść całą bibliotekę do drugiego budynku, a pan 
jako bibliotekarz zrobi to najlepiej!". Nigdy nie zapomnę widoku, jaki 
przedstawiała biblioteka: dziury w suficie i dachu („niebo gwiaździste 
nade mną"), woda po kostki, regały z książkami owinięte płachtami folii. 
Pewnym usprawiedliwieniem, oprócz remontu, był zły stan zdrowia nader 
sędziwego bibliotekarza, brata Tadeusza. 

Remontowano także ołtarz. Naturalnej wielkości drewniana rzeźba 
przedstawiająca św. Benedykta, patrona Europy, z Księgą w ręku, zna
lazła się więc chwilowo w klasztornym krużganku. Czas był wyjątkowy 
- obchodzono akurat 1500-lecie urodzin świętego. Odruchowo klęknąłem, 
modląc się o jedność Europy. Lekko odchylona głowa i wzrok skierowa
ny ku niebu zdawały się sygnalizować brak zainteresowania świętego dla 
spraw doczesnych. Po kilkunastu latach, ku memu zdumieniu, modlitwa 
została wysłuchana, Europa zaczęła się jednoczyć... 

Latem tego samego roku wybrałem się na prowadzoną przez 
ks. Józefa Maja warszawską pielgrzymkę akademicką do Częstochowy. 
Poznałem na niej Marka, który w Akademii Sztuk Pięknych studiował 
konserwację papieru. Podczas kolejnego pobytu w Lubiniu zapytałem 
ówczesnego przeora o. Karola Meissnera, czy klasztor (poszukujący aku
rat środków na odbudowę i dalsze remonty) nie byłby zainteresowany 
założeniem pracowni konserwacji starej książki. Ojciec Karol, stary, 
mądry zakonnik, z wykształcenia psychiatra, popatrzył na mnie z polito
waniem, jak na ostatniego idiotę i uprzejmie wyjaśnił, że mając na uwa
dze dobro klasztoru, myśli o inwestycji w hodowlę drobiu. Trochę mnie 
zdziwił, bo w rozmowach z wielką swadą i błyskotliwością opowiadał 
o historii benedyktynów, najstarszej rodziny zakonnej w Europie, która 
przepisując księgi, ocaliła kulturę Grecji i dokonała jej syntezy z kulturą 
rzymską, zakładając w ten sposób fundamenty kultury europejskiej. 

Kilka lat później Marek, który ukończył już studia i miał dyplom 
konserwatora papieru, poprosił mnie o pomoc. Napisaliśmy i rozesłaliśmy 
do różnych klasztorów ok. 150 listów z ofertą pomocy w konserwacji sta
rych książek. Byliśmy ciekawi, ile klasztorów odpowie na nasze listy. Po 
kilku tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź - jedną! Czy to znaczy, że 
w pozostałych 149 klasztorach biblioteki są nieużywane? Że nikt do nich 
nie zagląda? Przecież cały dorobek myśli chrześcijańskiej, dzieła Ojców g
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i Doktorów Kościoła, żywoty świętych - to wszystko znajduje się w bib
liotekach! A może biblioteki tych klasztorów były w tak idealnym stanie, 
że żadna książka nie wymagała pomocy konserwatora? 

W pamięci miałem jednak opowieści zaprzyjaźnionej profesor biblio
tekoznawstwa, która podczas pisania pracy naukowej odwiedzała liczne 
biblioteki klasztorne. Była po prostu przerażona ich katastrofalnym sta
nem. Czego smutnym potwierdzeniem może być doniesienie prasowe 
z ostatnich lat o przeorze kamedułów na krakowskich Bielanach, który 
wynosił i sprzedawał zabytkowe inkunabuły z klasztornej biblioteki... 

Swego czasu, chcąc ratować bardzo cenną starą rycinę, za życzliwą 
radą odwiedziłem pracownię konserwacji książki w Żydowskim Instytu
cie Historycznym. Rycinę mam do dziś i dręczy mnie pytanie: czy polski 
katolicyzm jest jeszcze Religią Księgi? Ile jest w Polsce bibliotek z księ
gami hebrajskimi, a ile bibliotek klasztornych? W Polsce istnieje około 
250 rodzin zakonnych, posiadających ok. 450 placówek (12 zakonów działa 
w Polsce już od XI-XIII wieku). Mimo to żaden polski klasztor nie ma 
pracowni konserwacji książki. A Żydzi, których jest nieporównanie mniej, 
taką pracownię mają. 

W 1999 roku kupiłem wydany przez „Twój Styl" przewodnik po 
benedyktyńskich klasztorach Europy. Dowiedziałem się z niego, że we 
włoskich opactwach benedyktyńskich istnieje aż 11 pracowni konserwacji 
starej książki. Ułożyłem ankietę, przetłumaczyłem na angielski i wysła
łem do ponad stu wybranych klasztorów europejskich. Otrzymałem około 
70 odpowiedzi, często z dołączonymi folderami, broszurami lub opisami 
historii i aktualnej działalności klasztoru. W ogromnej większości z nich 
nigdy nie było mnicha z Polski (co daje niepowtarzalną szansę szukającym 
swej drogi, by stać się pierwszym w historii polskim zakonnikiem np. 
w klasztorze cystersów na Wyspie św. Honorata na Morzu Śródziemnym, 
skąd św. Patryk wyruszał, by ewangelizować Irlandię, czy w opactwie nad 
szkockim jeziorem Loch Ness). Benedyktynki od św. Hildegardy z Bin-
gen napisały mi, że „na prośbę biskupa założyły pracownię konserwacji 
starej książki", która ma dużo zleceń z całego kraju i przynosi dochody. 

Dwa tysiące lat teologii i filozofii chrześcijańskiej to ogromna bib
lioteka. To tysiące rękopisów, starodruków, rzadkich ksiąg - to wszystko 
istnieje NA PAPIERZE! J.W.P. Komputer i Internet nie unieważniły tej 
spuścizny. 



Cóż można zrobić? Moja dobra rada: urządzenie pracowni konser
wacji papieru wymaga dwóch pomieszczeń, jedno powinno być suche, 
słoneczne i duże, by mogło pomieścić od 2 do 6 stanowisk pracy, drugie 
- mniejsze, winno dysponować bieżącą zimną i ciepłą wodą. Narzędzia 
introligatorskie, chemikalia, niezbędne sprzęty to docelowo koszt ok. 200 
tys. zł. Przyuczenie do pracy jednego lub kilku mnichów wymaga od 6 do 
24 miesięcy czasu. 

Swoją radę popieram modlitwą. Za radą pewnego starego, mądrego 
zakonnika, oczywiście bibliotekarza, została zamówiona w warszawskim 
kościele Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy, Nowenna - 14 Mszy 
Św., przez 14 kolejnych niedziel (od 6 lipca do 5 października 2008 roku) 
w następujących intencjach: 

- o pomoc Bożą, opiekę, ratunek i Miłosierdzie Boże dla polskich 
księgozbiorów klasztornych, 

- o powstanie pierwszej polskiej pracowni konserwacji starej książki, 
obsługującej wszystkie polskie biblioteki klasztorne, 

- o rozwój czytelnictwa w polskich klasztorach, 
- za śp. prof. Mieczysława Krąpca i śp. prof. Stefana Swieżawskiego, 
- o lepszą znajomość klasyki teologii i filozofii chrześcijańskiej, 
- za wszystkich zmarłych ludzi Księgi i Ksiąg - bibliotekarzy, dru

karzy, antykwariuszy, archiwistów, księgarzy, introligatorów itp. 
Znajomemu księdzu opowiedziałem o tych intencjach. Kąśliwie 

zauważył, że o „Miłosierdzie Boże" prosić należy dla człowieka, a nie 
dla Księgi czy biblioteki. Co przypomniało mi cudny wykład tynieckiego 
bibliotekarza, który zwrócił mi kiedyś uwagę, iż nie należy kłaść żadnej 
książki na Biblii. Co skądinąd jest zwyczajem znanym w islamie - na 
egzemplarzu Koranu nie wolno położyć żadnej innej księgi. Czyżby sza
cunek należny starym księgom miał się stać już tylko przeszłością? 

PAWEŁ ZAWADZKI 

Jedlnia, 8 sierpnia 2008 



Święta Mariam, 
mała Palestynka, 
przez czterdzieści dni 
cierpiała opętanie, 
atakowana przez 
„dziewięć następujących 
po sobie legionów 
demonów". 
W czasie ekstazy 
śpiewała: 
„Piękny Aniele, 
który jako pierwszy 
zobaczyłeś Boga, 
jako ostatni zostałeś 
strącony przez Niego 
do Otchłani, a teraz ja, 
małe nic, mam cię 
na uwięzi, jak psa". 
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życiu duchowym dużą 
wagę posiada zdolność zdu

miewania się nad dziełami Boga -
kogo nic już nie dziwi, nie postąpi 

w swoim życiu wewnętrznym ani o krok. 
Powiedzieć jednak o tej książce, że zdu

miewa - to nic nie powiedzieć. Czytelnik staje 
bezradny, bo Bóg, którego wydawało się już tro

chę poznał, okazał się znów tak tajemniczy, że aż 
człowieka ogarnia bojaźń przed Nim... 

Gdyby nie ta bojaźń, czy też zwykła ludzka 
świadomość, że nie wypada żartować ze spraw 

duchowo najbardziej intymnych, recenzent książki 
Mariam święta Palestynka1 mógłby pójść na łatwiznę 

i zatytułować swoje refleksje w stylu tabloidalnym, np. Horror w klasz

torze karmelitanek!. Bo krew i cierpienie pojawiają się w tej książce gęsto 
jak w gibsonowskiej Pasji, a demoniczne ataki spokojnie mogłyby posłu
żyć jako pomysł na kolejne odcinki Egzorcysty. Drugą pokusą recenzenta, 
której musi się oprzeć, jest opisanie życia Marii od Jezusa Ukrzyżowane
go przez pryzmat nadzwyczajnych darów mistycznych: ekstaz, lewitacji, 
stygmatów, bilokacji, opanowania anielskiego i innych, które stały się 
udziałem karmelitanki. Zarówno więc recenzent, jak i czytelnik, który 
sięgnie po tę lekturę, musi mieć w pamięci nauki św. Jana od Krzyża, i w ich 
świetle rozpatrywać - tak jak czyniła to błogosławiona - wszystkie te dary. 

Ojciec Estrate2, duchowy kierownik „cudownego dziecka" (jak na
zywa Mariam3) w ostatnich latach jego życia, jest przekonany o świętości 
i szczególnym obdarowaniu Arabki. Czytelnikowi, zrazu mile zaskoczo
nemu prostym, niemal dziecięcym sposobem, w jaki zakonnik opisuje 
koleje życia i duchowych doświadczeń „aniołka", w trakcie lektury taki 

' Ojciec Pierre Estrate, Mariam święta Palestynka. Życie siostry Marii od Jezusa 
Ukrzyżowanego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008. 
2 Pierre Estrate (1840-1910), kapłan Najświętszego Serca Jezusa z Betharram. Posiadał 
zarówno umiłowanie wiedzy, jak i ducha wiary. Cechowała go niezwykła znajomość 
Pisma Świętego (był zwany „nowym Hieronimem") oraz „wyczucie" doktryny katolic
kiej i troska ojej czystość. 
1 Mariam - aramejski odpowiednik hebrajskiego Miriam (Maria). 



styl zaczyna ciążyć od nadmiaru cudownych wydarzeń i objawień, opi
sywanych prawie na każdej stronie. (Ale może takie znużenie ma ten plus, 
że czytelnikowi, który nie szuka w książce duchowej strawy, a tylko po
bożnych sensacji, nie starczy do końca lektury wytrwałości?). Nadprzy
rodzone doświadczenia spotykają się z jednej strony z podejrzliwością 
innych osób znających karmelitankę, a nawet kierowanymi z ich strony 
oskarżeniami o demoniczne zwiedzenie, a z drugiej strony z całkowitą 
akceptacją o. Estrate'a tej specyficznej duchowej drogi, którą zakonnica 
miała przejść. To jego słowa: „Było czymś niemożliwym znaleźć duszę 
równie prostą, jak i roztropną, równie poważną, jak i niewinną, równie 
nadzwyczajną i miłującą zwykłe drogi, chciałbym powiedzieć: równie 
ludzką, jak i boską"4. 

Zgoda, wszystko to, co stało się udziałem Mariam, znajdzie czytelnik 
również w życiu innych mistyków chrześcijańskich. Karmelitanka prze
bywa znaną i dobrze opisaną przez Doktorów Kościoła drogę życia we
wnętrznego składającą się z trzech etapów: oczyszczenia, oświecenia i zjed
noczenia. A jednak obraz, jaki wyłania się z opisów przeżyć i doświadczeń 
Błogosławionej, wydaje się być najbardziej intensywnymi kolorami 
i światłocieniem malowany. Tak jakby Pan tę Palestynkę w zupełnie nie
spotykany, ale chyba przecież odpowiadający jej szczególnej osobowości 
sposób prowadził. A najdziwniejsze w tym wszystkim, że ona nie rozu
miała tego prowadzenia, a Pan, jak się wydaje, nie zamierzał jej tego nie 
tylko tłumaczyć, co nawet ujawniać. Także Maryja w czasie jednej z ekstaz, 
zwracając się do sióstr obecnych przy mistyczce, nie pozwala im opo
wiadać Mariam o tym, co z nią się dzieje w czasie nadprzyrodzonych 
doświadczeń; mają „nie zwracać na nią uwagi, jakby jej nie było"5. 

A ona nieustannie wpada w ekstazy (z tego powodu nie jest w stanie 
nawet modlić się, bo kiedy tylko zaczyna, wchodzi w stan zawieszenia 
zmysłów), zdarza się, że trwające po kilka dni. W ich czasie otrzymuje 
niezliczone przesłania od świętych: Eliasza, Teresy Wielkiej, Jana od 
Krzyża, Józefa (do którego zwraca się we właściwej sobie prostocie: „No, 
Ojcze Józefie! Nic nie mówisz! Mów, mów, słucham Cię!" 6) i innych; 

4 Mariam..., s. 45. 
5 Tamże, s. 132. 
6 Tamże, s. 59-60. 





objawia się jej także sam Zbawiciel, a także ukochana przez nią Maryja 
(rekolekcje przygotowujące do obłóczyn odbywa pod kierownictwem 
Najświętszej Dziewicy - to Ona „podawała jej punkty do modlitwy 
wewnętrznej, kontrolowane przez Matkę przeoryszę"7). Prosi inne dusze 
„by czyniły szturm do nieba, wypraszając dla niej ustanie snu [tak nazywa 
stan ekstazy], który ją tak upokarzał"8. 

W wizjach karmelitanka widzi Jezusa, ale bardzo często Go nie roz
poznaje. A w tej wzruszającej scenie, kiedy „małe nic" (tak o sobie mówi) 
widzi małe dziecko na rękach Pana i chce być jak ta „Malutka" kochana 
przez Jezusa, nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ona jest tą „Malutką". 
Jakby tej nieświadomości było mało, posłusznie przedstawia wszystkie 
objawienia przełożonym, ale wcale nie rozumie, że jest prowadzona 
drogami nadprzyrodzonymi! (Takie prowadzenie - jak sama mówi - trak
towałaby jak karę). O tyleż to dziwniejsze, że oprócz innych darów 
posiada ekstatyczka również dar przepowiadania wydarzeń, a wszystkie 
jej proroctwa wcześniej czy później się spełniają. 

Przez całe swoje życie wykazuje nieprawdopodobne posłuszeństwo, 
okazywane nie tylko w czasie, kiedy jest świadoma i może je dobrowol
nie wybrać, ale także w ekstazie (jak wtedy, kiedy kwitująca na słowo 
rozkazu przestaje kołysać się na czubku lipy i schodzi z drzewa), a nawet 
po śmierci (kiedy jej ciało leżące w trumnie usłucha rozkazu i opuści ręce 
wcześniej rozkładające się na kształt krzyża). Pokorna Mariam nie lubi 
mówić o swoich przeżyciach - czyni to tylko ze względu na posłuszeństwo 
przełożonym duchownym (dzięki temu mogła powstać książka, której 
dotyczy niniejsza recenzja). 

„Niczym drugiej Teresie"9, Jezus „przebija jej serce, tak jak kiedyś 
anioł przebił serce św. Teresy"10 (po jej śmierci rzeczywiście stwierdzono 
ranę serca aż na wylot). A potem upewniają, że sama Teresa nie przeszła 
tej drogi, na którą wejdzie „małe nic" - bo tamta nawet w chwilach naj
większej oschłości mogła przynajmniej wymówić imię Pana, a tej nie 
będzie to dane. Szatan otrzymał pozwolenie, aby - jak Hioba - mógł ją 

7 Tamże, s. 49. 
8 Tamże, s. 50. 
9 Tamże, s. 12. 
10 Tamże, s. 82. 



dręczyć. „Będę podobna do małych dzieci, których rozum jeszcze jest 
uśpiony i które z tego powodu nie są zdolne do żadnego grzechu"11. Przez 
czterdzieści dni ma cierpieć opętanie12, atakowana przez „dziewięć nastę
pujących po sobie legionów demonów"1 3; opisy tego okresu zajmują sporą 
część książki i są tyleż wierne (siostry notują każdy szczegół), co dra
styczne. 

I jak wszystko w tej książce - dziwne. Bo oto szatan rozmawia 
z Panem i widząc, że nie potrafi zmusić Arabki do zwątpienia w wierze, 
prosi Go o to, żeby „mógł spróbować trzy razy, by zmusić ją do powie
dzenia przynajmniej tych dwóch słów: «ja cierpię». Pan pozwala mu 
ponowić próbę siedem razy", ale z ust cierpiącej wydobywa się tylko 
wołanie: „Płaczę, Jezu, z tego powodu, że nie dość cierpię dla Ciebie". 
W końcu upokorzony „demon zaklina Mistrza, by pozwolił mu odejść"14, 
ale Ten każe mu zostać aż do czterdziestego dnia walki! 1 5 Na prośbę 
o dwadzieścia nowych prób, Pan pozwala na trzydzieści, a potem nastę
puje kolejnych sto (po przedostatniej demony oznajmiają: „Nasz szef nie 
wychodzi prawie nigdy z piekła. Kiedy wejdzie w ciało Arabki, spali je..."16). 
W czasie tych walk Mariam woła: „Bądź błogosławiony, mój Boże!"1 7, aż 
zmiażdżony jej niewzruszoną ufnością duch „z diabelską ironią woła: 
«Księże, proszę o wszystkim poinformować białą szatę (Ojca Świętego) 
po to, żeby mała Arabka była kiedyś kanonizowana»"1 8. Pan informuje 
szatana: „Pokonam was przez «małe nic»"1 9, a ten, zrozumiawszy misję 
„małego nic", zwraca się do dręczonej: „Gdybym mógł wiedzieć, czym 

11 Tamże, s. 84. 
12 Nie do końca jest jasne, czy chodzi tu o opętanie (possesioń) czy opanowanie {obses-
siori). 
13 Mariam..., s. 86. 
14 Tamże, s. 94. 
15 Eksperci wyznaczeni przez Kościół uznali, że w przypadku tych diabelskich ataków 
chodziło o „bierne oczyszczenie". Ojciec Garrigou-Lagrange stwierdził: „Opętanie 
lub silna obsesja ukazują się jako doświadczenie zesłane przez Boga w celu całkowi
tego oczyszczenia duszy, umożliwienia jej zgromadzenia wielkich zasług za udział 
w dziele zbawienia grzeszników i przygotowania tym sposobem duszy na jeszcze ści
ślejsze zjednoczenie z sobą" (por. Mariam..., przypis na s. 70). 
16 Mariam..., s. 123. 
17 Tamże, s. 98. 
18 Tamże, s. 109. 
19 Tamże, s. 101. 



będziesz, to bym cię udusił..."20. A ona oczywiście w dalszym ciągu nie 
ma świadomości tego, co Pan czyni przez nią - za to w czasie ekstazy 
śpiewa: „Piękny Aniele, który jako pierwszy zobaczyłeś Boga, jako ostatni 

zostałeś strącony przez Niego do Otchłani, 
a teraz ja, małe nic, mam cię na uwięzi, 

jak psa"2 1. 
Tajemniczy duch, który opa

nował ją po tym, jak odbyła czter
dziestodniową walkę z legionami 
demonów, oznajmia: „«małe nic» 
jest ofiarą; jako ofiara musi cier
pieć stale"2 2. Po każdej ekstazie 

przychodzi na tę Ofiarę doświadcze
nie grzechu - tak straszne, że tylko na 

polecenie „starej baby" (tak szatan nazy
wa przeoryszę) i z największą odrazą 
przyjmuje ona Komunię. I ciągle atakuje 
ją demon, z którego już to się śmieje, 

już to zwraca się do niego w bezpo
średni sposób, np. „tak, 

jesteś tylko gnojem"2 3. 
Kiedy „Malutka" skarży 
się Maryi, że nie umarła 

jako męczennica (a mogła - w trzy
nastym roku życia, kiedy broni religii 

katolickiej, pewien muzułmanin podcina 
jej bułatem gardło i tylko cudem i dzięki 

opiece Matki Bożej uchodzi z życiem), Ona 
pociesza ją, że będzie „męczennicą miłości"2 4. 

Męczennica prosi Pana: „Boże mój, daj mi, 
proszę, wszystkie te cierpienia, ale zlituj się 

Błogosławiona Maria 
od Jezusa Ukrzyżowanego 

20 Tamże, s. 66. 
21 Tamże, s. 165. 
22 Tamże, s. 144. 
23 Tamże, s. 118. 
24 Tamże, s. 66. 



nad grzesznikami"25. Od tego czasu krwawił jej bok, a potem Pan udzielił 
jej stygmatów (nazywa je „chorobą", a ponieważ jest przekonana, że to 
wynagrodzenie za jej grzechy, prosi Jezusa, żeby zabrał tę chorobę). 

Świadomość swojego zakonnego powołania, aby zapomnieć o sobie, 
a żyć tylko dla Boga, wyraziła karmelitanka bardzo dosadnie: „Aby być 
dobrą zakonnicą, trzeba być całkowicie umarłą, trzeba być całkowicie 
podobnym do trupa, do patyka"26. Pan skierował do niej słowa: „Chcę, byś 
stale cierpiała"27, a ona oddaje Mu swoją wolę: „Już nigdy nie zwracaj 
mi mojej woli, ona już do mnie nie należy. Jeśli zobaczysz, że mam to 
nieszczęście chcieć ją odebrać, zabierz mi życie w tej samej chwili"28. 

Przed złożeniem profesji zostaje skrupulatnie sprawdzona przez 
samego biskupa, który najpierw uzna, a kilkanaście dni po radosnym dniu 
zaślubin Oblubienicy zaneguje wcześniej publicznie wyrażoną opinię 
0 działaniu Boga w tym szczególnym powołaniu ekstatyczki. (Podobną 
1 trudną do wytłumaczenia zmianę zdania zauważyć można i u innych 
osób z otoczenia zakonnicy, co może sugerować, że działo się to za przy
zwoleniem Pana). Po Niedzieli Palmowej rozpoczyna się jej droga na 
Kalwarię - „wszystko, co dotąd uznawano za nadprzyrodzone, odtąd jest 
traktowane jako owoc jej orientalnej wyobraźni lub dzieło demona"2 9. Zły 
wykorzystuje sytuację i nie próżnuje - zakonnica postępuje pod jego 
wpływem, a chociaż popełnia karygodne czyny, w sercu zachowuje nie
wzruszony spokój. Poddaje sieją egzorcyzmom, ale nie przynoszą one 
oczekiwanych rezultatów. „Małe nic" nie może oprzeć się sile, na którą 
jej wola nie daje przyzwolenia, i w końcu zniewolona tą siłą opuszcza 
klauzurę. O tym fakcie sama powie: „...czuję radość w duszy: wypełniłam 
słowo Boże, by spełnić Jego zamiary"3 0 (według niej samej i jej spo
wiednika nie popełniła w tym nawet grzechu lekkiego). Rzeczywiście, 
w ten sposób Pan wydaje się wypełniać to, co przepowiedział: bo dzięki 
temu faktowi zostaje odesłana do „kołyski" (klasztoru, w którym wcześ
niej wzrastała, a z którego potem wyjechała na misje), a stamtąd pojedzie 

25 Tamże, s. 41. 
26 Tamże, s. 67. 
27 Tamże, s. 229. 
28 Tamże, s. 250. 
29 Tamże, s. 231. 
30 Tamże, s. 236. 



zakładać fundację Karmelu w Betlejem (pomimo wcześniejszego braku 
zgody władz kościelnych na powstanie jakiegokolwiek zakonu kontem
placyjnego na terenie Palestyny). 

Stopniowo udręki związane z jej własną grzesznością ustępują 
miejsca niepokojom związanym z nadprzyrodzonym doświadczaniem 
zbrodni pokrywających ziemię. Ogarniają także agonia wywołana prag
nieniem nieba. Już wcześniej ci, którzy ją spotykali, traktowali ją jak 
świętą, a wiele osób, które przez kraty rozmównicy miały łaskę z nią 
rozmawiać, nawracało się. Teraz, kiedy ona - jak zawsze nieświadoma 
swojej świętości - wyśpiewuje Magnificat po przybyciu do Jerozolimy, 
ci, którzy śpiewają razem z nią, słowa modlitwy odnoszą nie tyle do 
Maryi, co do łask okazanych przez Pana tej pokornej zakonnicy. Cnoty 
błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - miłość, gorliwość 
o swoje i innych zbawienie, umiłowanie krzyża (zwykłe i nadprzyro
dzone), pokora, posłuszeństwo, prostota - stają się coraz bardziej znane. 
Mariam doświadcza w końcu i tej niesamowitej duchowej łaski: mis
tycznych zaślubin duchowych (wpuszczony za klauzurę czytelnik pod
patruje ją, jak całuje niewidoczny pierścień włożony na jej palec i prze
znaczony tylko dla tych, którzy oddali całą swoją wolę Panu). Wie, kiedy 
umrze, a stanie się to w 1878 roku, trzydziestym trzecim roku jej życia, 
o godzinie - pozwalam sobie na ten osobisty akcent, bo trochę w trakcie 
lektury zaprzyjaźniliśmy się z tą Galilejką - w której niżej podpisany 
słyszy codziennie rano głos budzika. 

Sama po sobie nie zostawiła błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżo
wanego żadnych pism. Zresztą, dopiero pod koniec życia była ta prosta 
zakonnica w stanie czytać, i to z trudnością i tylko książki o dużej czcionce. 
Ojciec Estrate oparł Mariam świętą Palestynkę na swojej wiedzy oraz na 
karmelitańskich archiwach, w tym notatkach sióstr i przełożonych zakon
nicy. Wydawca dodał do tego rozdziały powstałe na bazie zapisków Kar
melu dokonanych po śmierci siostry Mariam: znajdują się tam opowiadania 
o cudach, listy „córki Teresy", a także fragmenty słów i rad, które zostały 
przez nią wypowiedziane w czasie ekstaz. Całość uzupełniają noty bio
graficzne dwóch spowiedników bohaterki, w tym autora książki. 

* * * 



Zastanawiałem się: gdyby nie autorytet nadany „małemu nic" przez 
papieża Jana Pawła II, który ogłosił ją błogosławioną, i gdyby nie renoma 
karmelitańskiego wydawnictwa (nie jest to wszakże „Vox Domini"), które 
zaserwowało czytelnikowi tę trudną nadprzyrodzoną strawę do przełk
nięcia - czy nie odłożyłbym książki na bok? Jako się rzekło, zdumienie 
ma ogromną rolę w życiu wewnętrznym; czytając tę książkę, nie tyle 
zdumiewam się jednak, co przecieram niedowierzające oczy. I trawię 
ciężkostrawną treść książki, a zanim ją przetrawię, niniejszym apeluję do 
katolickich wydawnictw, aby wzorem nadawców telewizyjnych przyjęli 
analogiczny system symboli ostrzegania, i na ekranach okładek wyda
wanych książek informowali czytelnika, dla jakiego duchowego wieku 
skierowana jest ich treść. W przypadku recenzowanej pozycji nie tylko 
„duchowym niemowlętom"31 może ona zaszkodzić, ale i starszym w wie
rze, jeżeli nie są mocno zakorzenieni w Chrystusie i Jego miłości3 2. 

31 Por. 1 Kor 3,1-2: „A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi ducho
wych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, 
a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni". 
32 Por. Ef 3,17-19: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście 
w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć 
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrys
tusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą". 

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI 

Ojciec Pierre Estrate, 
Mariam święta Palestynka. Życie siostry Marii 

od Jezusa Ukrzyżowanego, 
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008. 



W swoich wyobrażeniach 
0 tym, jakim wspaniałym 
byłby kochankiem tu, w Paryżu, 
Wokulski (i Prus) ujawniają 
taką samą naiwność, z jaką 
współcześni polscy 
modernizatorzy 
wmawiają nam, 
że przyjęcie zachodnich 
rozwiązań odbije się 
w szczęściu osobistym 

1 miłosnym... Debaty 
modernizacyjne 
toczone na łamach 
der Dziennika 
czy der Newsweeka 
pokazują fantastycznie 
właśnie tego rodzaju 
rojenia. Niespełnieni 
kochankowie, 
zalęknione panny 
opowiadają, jakie 
byłyby z nich tygrysice 
i lamparcice, gdyby 
nie polska wierzba 
płacząca i bocian. IR
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arzenie belfra-polonisty? 
Żeby szkoła trwała bez końca. Żeby 

o lekturach, tych kanonicznych, można 
było rozmawiać nie tylko z młodymi, ale 
i z ludźmi w wieku średnim, których spoj

rzenie na perypetie bohaterów musi być jed
nak inne. 

Większość z nas czyta arcydzieła literatury w czasach szkolnych czy naj
wyżej studenckich i wierzy ich autorom na słowo, nie konfrontując ich 
pisaniny z własnym życiowym doświadczeniem. Literatura pozostaje więc 
dla wielu z nas na zawsze domeną czasu młodości, dojrzewania, gdy wiele 
ujęć, wiele rozwiązań przyjmuje się na wiarę, przyjmuje się za interpre
tacjami nauczycieli, bałamutnych skryptów, szkolnych bryków. 

A przecież zrozumienie dla śmiechu Kafki, który towarzyszył tworzeniu 
Procesu, przyjść może dopiero - jak myślę - po czterdziestce, kiedy to 
Los (napiszmy go na wszelki wypadek wielką literą, by nie wchodzić 
w teologizowanie) zakpi sobie niejeden raz z człowieka i jego planów. 
I kiedy kolejny cios będziemy przyjmowali już tylko pełnym rozpaczy 
śmiechem, nie pozbawionym przecież iskierek radości. Ha, gdy Kafka 
dodawał kolejne elementy cierpienia swoim bohaterom, gdy krok po 
kroku, kawałek po kawałeczku odzierał ich ze złudzeń, naiwniaków 
sądzących do końca, że jest jakaś droga ucieczki, że istnieje możliwość 
ocalenia, czyż nie odtwarzał naszego późnego dojrzewania ku śmierci... 

Cóż z jego groteski może pojąć gołowąs czy rozkwitająca panienka... 
Przecież o tym kafkowskim śmiechu możemy pogadać dopiero my, 

z grubymi kartotekami w lecznicach, po naświetleniach, ratujący się che
mią, znający swoją śmiertelność i niedoskonałość. 

A i List do ojca Kafki czyta się przecież zupełnie inaczej, gdy jest się buń
czucznym młodzieńcem pełnym marzeń i planów, wykrzykującym pre
tensje do wszystkich wokół, a odmiennie, gdy samemu jest się w wieku 
kafkowskiego ojca. Wtedy dostrzec można z całą wyrazistością niezbor
ność zarzutów wielkiego pisarza, ich rażącą niesprawiedliwość, wtedy 
można utożsamić się nie z nadawcą, lecz z adresatem listu, z bezsilnym 



człowiekiem, któremu wyrósł neurotyczny syn... I wówczas też czytelnik 
chciałby napisać „list do syna", wyśmiać absurdalne zarzuty Franza, po
trząsnąć nim, zakwestionować roztkliwianie się nad samym sobą, wezwać 
do dyscypliny. 

Inaczej, inaczej czyta się wszystkie książki! 

Cóż ma wspólnego Idiota Dostojewskiego czytany w młodości, gdy po
stać księcia Myszkina zdaje się ideałem człowieka, rzuconym w okrutny 
świat, z tą samą powieścią studiowaną, gdy osiągnie się wiek średni 
i książę kojarzyć się będzie raczej z Kłapouchym z Kubusia Puchatka: 

z irytującym osobnikiem budzącym więcej zniecierpliwienia niż sympatii. 
Może nie osiołkiem, może raczej świętoszkiem - cwaniakiem podrywa
jącym na smutasa i świętego... 

A Lalka? Inaczej przecież czyta sieją, będąc licealistą, choćby i renomo
wanego liceum, a inaczej gdy jest się rówieśnikiem Wokulskiego. 

Być rówieśnikiem Wokulskiego! Dla polonisty, który rok w rok prze
rabia to arcydzieło prozy polskiej, to przecież prawdziwy jednak szok. 
Zobaczyć siebie tuż przed nieodwołalnym stoczeniem się w starość, czytać 
wszystkie komentarze dotyczące pana Stanisława i zestawiać jego burz
liwe życie z własnym umiarkowaniem i statecznością. Z własną goryczą. 

Ach, gdybyż móc miast prowadzić lekcję z młodzieżą, znaleźć się 
w klasie ze swoimi rówieśnikami i porozmawiać przez pryzmat Lalki 

o naszej wiedzy o świecie, o naszych miłościach... 

Ale nie fachowcami od literatury, bo ci nauczyli się skrywać własne emocje 
za zasłoną fachowych formuł i uogólnień. Czy tam, w sercach literaturo-
znawców, coś jeszcze się tli? Zresztą, nawet więcej, to fachowe podejście, 
silenie się na oryginalność odcięło ich od lektury zwyczajnej, tej z wypie
kami na twarzy, gdy się pyta, jak to się skończy, gdy razem z bohaterem 
cierpi się i kocha, walczy i upada. 

Chciałem pogadać z ludźmi, którzy mają namiętny, prosty stosunek do 
lektury, którzy dają się porwać fabule, którzy sekundują bohaterom, złosz
czą się na nich i płaczą wraz z nimi. 



Którzy przyjmują, że Wokulski istnieje naprawdę, których tenże 
osobnik intryguje, wkurza, z którym cierpią, którzy chcieliby powiedzieć 
mu coś, pomóc, odmienić jego historię. 

Są w Ameryce takie kluby książki, gdzie zdaje się tego rodzaju dysku
sje można toczyć, gdzie do lektur podchodzi się życiowo, gdzie odprawia 
się sądy nad bohaterami literackimi, gdzie sprzedaje się własne przemy
ślenia i doświadczenia. Może więc o coś w tym rodzaju by chodziło. Ale 
przecież i tam czułbym się nie na miejscu ze swoim belfryzmem, ze swoją 
nadkompetencją. 

Nie ma więc modelu idealnego dla mojego marzenia. Niech będzie 
więc migotliwe, podobne westchnieniu i marzeniu o prawdziwej rozmowie, 
0 prawdziwym spotkaniu. 

Wokulski irytuje. Irytuje jak każdy zakochany. Bo w odróżnieniu od ca
łego prawie otoczenia on sam wpadając w sidła miłości, kompletnie nie 
rozumie swojego stanu i nie potrafi zachować się sensownie i klarownie. 
A my? Naiwni czytelnicy i świadkowie też wpadamy razem z Wokulskim 
w pułapkę miłości (i lektury) i nie wiedzieć czemu życzliwie kibicujemy 
jego wysiłkom. Tak jakby szturm po serce Izabeli Łęckiej mógł skończyć 
się dobrze. 

Czytelnicy Lalki zachowują się absurdalnie, tak jak absurdalnie trzy
mamy kciuki za Adama Mickiewicza nieszczęśliwie zakochanego w Ma
ryli, jak pragniemy miłosnych spełnień dla większości artystów, literac
kich bohaterów, geniuszy. Podsuwamy im kochanki, chcemy władować 
do ich sypialni pożądane przez nich kobiety, każemy tym niewiastom 
poświęcać się w imieniu ludzkości dla psychotycznych tytanów sztuki 
lub nauki. 

Miłość Wokulskiego, miłość Prusa udziela się i nam, i przy pierwszej 
lekturze nie jesteśmy w stanie na trzeźwo ocenić sytuacji. 

Kim jest de facto Wokulski? Owszem, za sprawą naiwnego Rzeckiego 
jawi nam się jako osobnik idealny: patriota, utalentowany naukowiec, 
nowocześnie myślący człowiek o szerokich horyzontach. I jako takiemu 
sekundujemy mu w wysiłkach dla zdobycia serca i ręki panny Izabeli. 
Złościmy się na nią, że zamiast lec u jego stóp, woli flirty z kuzynami 
1 umizgi pudrowanych bawidamków. 



Naszą wiedzę, że Izabela jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki i jedynie 
szlachetność charakteru nie pozwala Wokulskiemu na jej zdobycie, wspo
magają eksperci, od których roi się na kartach Lalki. Bo też oni przecież 
wiedzą lepiej. 

Pani Meliton, doświadczona rajfurka, doskonale wie, że „kobiet nie zdo
bywa się ofiarami, tylko siłą" i gdy Wokulski do jej wyliczanki „siłą pięk
ności, zdrowia, pieniędzy" dorzuca: „rozumu", stara swatka prostuje: 
„rozumu nie tyle, prędzej pięści". 

Również adwokat, który pomaga Wokulskiemu w licytacji, doskonale 
widzi, w jakie zakłamanie brnie pan Stanisław i strofuje go: „Kto chce 
zdobyć, musi zwyciężyć, zdusić przeciwnika, nie zaś karmić go z własnej 
spiżarni"... 

Wokulski nie chce przyjąć tych prostych zasad. Chce, by panna Izabela 
kochała go dobrowolnie i bez przymusu, by oddała mu się z sympatii do 
jakiegoś niezdefiniowanego rdzenia jego osobowości, niezwiązanego z siłą, 
z bogactwem, z ekspansywnością. 

Jest żałosny. (Jak każdy zakochany). Osacza Łęckich finansowymi 
machinacjami, wykupuje ich weksle, srebra, kamienicę, a później, zamiast 
przycisnąć, odpuszcza. I czeka na akt czystej miłości. 

Chce ją zdobyć, ale w taki sposób, by transakcja ta została wielką tajemnicą 
obojga. By zarówno ona, jak i on, zatajali przed sobą wzajemnie charak
ter umowy kupna-sprzedaży. Ona ma go pokochać miłością czystą, powo
dowana porywem serca dla jego szlachetności i cech charakteru, on ma 
wszystkie swe kupieckie sztuczki, jakie stosuje w celu zakupienia panny 
Izabeli, wziąć w nawias lub traktować jako przejawy patriotyzmu czy 
dobroczynności. 

Oczywiście, jak zawsze w przypadku miłości, zewnętrzni obserwato
rzy doskonale widzą fałsz całej sytuacji. I to, co jest jasne dla postronnych 
obserwatorów, dla obserwowanej pary stanowi wielki sekret. 

Wokulski jest w tej grze zakłamany bardziej niż panna Izabela. Pamię
tamy, jak zrzuca winę za swe niepowodzenia na romantyczne wychowa
nie albo na feudalizm! Oskarża książki zbójeckie, jak czynił to Gustaw g
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z Dziadów, kreuje siebie i Izabelę na prawie-że Romea i Julię, szuka po
winowactw ze słynnymi parami i historiami z przeszłości, jak chociażby 
z leciwą prezesową, która nie odważyła się pójść za głosem serca i odtrą
ciła miłość jego stryja. Ale przecież kłopot w tym, że Izabela w żadnym 
momencie nie jest Julią zakochaną w swym Romeo. Wręcz przeciwnie: 
chciałaby wykorzystać jedynie jego bogactwo i nie oddając serca, zawład
nąć pieniędzmi i możliwościami. 

I przecież to nie złe, nieżyczliwe, nienowoczesne otoczenie staje na 
drodze ich szczęścia. Nie klasowe przesądy uniemożliwiają romans pana 
Stanisława z Izabelą, o nie, to raczej absolutne zakłamanie kupca, które 
ciągnie się od młodości, a ma na imię resentyment i patronuje wszystkim 
jego zwycięstwom i porażkom. 

Ale czyż nie to jest istotą każdej miłości? Że jest zakłamana, że udaje coś, 
czym nie jest. Sam Wokulski na pierwszych stronach Lalki w ogóle nie 
zdaje sobie sprawy, że jest głęboko zakochany. Przypomnijmy rozmowę 
z doktorem Szumanem, gdy Wokulski pyta go, czy „można kochać 
kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej?" Ha, stary to fortel amora, 
który w naszych już lekko kaprawych czterdziestoparoletnich oczach jawi 
się jako naiwna sztuczka: tak, tak, nie ma to rzekomo nic wspólnego 
z miłością, bo skoro nie ma zwierzęcego pożądania, jest tylko nabożna 
prawie adoracja... 

(Nie tylko naiwny Wokulski nie rozpoznaje swego uczucia, jest to zjawi
sko powszechne, dość sięgnąć do wydanej w bibliotece „Frondy" książki 
księdza Krzysztofa Paczosa MIC pod buńczucznym tytułem Czekając aż 

przyjdzie. Radykalizm chrześcijański w epoce postindustrialnej, by zoba
czyć, jak duchowny autor, mój równolatek, dla potrzeb celibatariuszy 
i innych osób związanych przysięgą, żałośnie kombinuje nad stworze
niem jakiejś absurdalnej wizji miłości mistycznej między dwojgiem ludzi 
różnej płci. Z grandilokwencją idzie za błędami wielbionego przez lewicę 
Thomasa Mertona, który - pięćdziesięciojednoletni, od ćwierć wieku 
w stanie kapłańskim! - uciął sobie romans z pielęgniarką (bania z poezją 
pełna wielkich słów o związku dusz plus picie wina, całowanie się i obła
pianie na łące). Konstruuje - komiczną przecież dla chłodnych obserwa
torów - wizję anielskiego związku i staje się jednym z propagatorów już 



nie wirujących derwiszów, ale księży turlających się z kobietami po 
łąkach, ajakże. Turlający się księża. Co za absurd! To ja już wolę jednak 
w duchu ekumenizmu wirujących derwiszów... 

Owszem, ostatnio na wycieczce klasowej obserwowałem, jak chłopak 
z dziewczyną zamiast za rękę chodzili po lesie, trzymając wspólnie jeden 
kijek, ale obserwowanie tego kiełkującego, wstydzącego się jeszcze sa
mego siebie uczucia było o wiele radośniej sze niż lektura niebezpiecznie 
zakłamanych tekstów Paczosa. 

Lubimy, lubimy mamić się i oszukiwać, wierzyć, że wierność możemy 
uzyskać bez wysiłku, i że wszystko w życiu uczuciowym da się oprzeć na 
spontanicznych emocjach... 

Paczos, podejmując odwieczną próbę okłamania samego siebie, wmawia 
nam, że to głos nowy, nowoczesny, postindustrialny... Sekundują mu -
i to jest naprawdę zastanawiające - na tylnej stronie okładki zachwalający 
książkę eksperci: Janusz Poniewierski, Dariusz Karłowicz i Grzegorz 
Górny. Czy daliby swe żony do poturlania z księżmi po łąkach? Czy 
zezwoliliby im na miłosne bełkoty z wikarymi czy proboszczami?... 

Ale przecież i w naszych pokojach nauczycielskich często dochodzi do 
takiego samooszukiwania się i rozkwitają romanse mające na początku 
pozór związku dusz, idealnej przyjaźni nauczycieli, czujących daleko 
posuniętą wspólnotę profesjonalistów. Jakie to banalne. Jakie ułudy 
pełne). 

Lalka to opowieść o miłości. Złej, zatrutej, podejrzanej. Skażonej resen-
tymentem. Kluczowe sceny powieści rozgrywają się rzeczywiście 
w Paryżu i na ów Paryż krytycy literaccy i czytelnicy rzucają się, pragnąc 
tam, w stolicy ówczesnego świata, odnaleźć sens całego dzieła. Tak czyni 
Olga Tokarczuk w swym głośnym eseju Lalka i perlą, gdzie idąc wbrew 
tekstowi Prusa, wmawia weń sensy zupełnie nieobecne i niezgodne 
zarówno ze strukturą powieści, jak i rozwojem akcji. Przeceniając błahą 
scenę spotkania Wokulskiego z własnym odbiciem, „cieniem", wkleja 
w powieść jungowskie teorie i sugeruje osiągnięcie przez pana Stanisława 



jakiegoś wyższego stanu świadomości. Cóż z tego, że jest to sprzeczne 
zarówno z późniejszymi wypadkami, jak i wymową powieści? Cóż z tego, 
że głos, sobowtór, „cień" to po prostu niektóre z licznych nadzwyczajności, 
którymi Prus uatrakcyjnia powieść w odcinkach? Olga Tokarczuk może 
beztrosko popuścić wodze fantazji, a ministerstwo edukacji zwiedzione 
salonowym rankingiem pisarzów polskich może wpisać ten niewątpliwy 
przejaw interpretacyjnych nadużyć na listę lektur uzupełniających dla 
szkół. 

Ale Paryż, który zresztą Prus w momencie pisania Lalki znał wyłącznie 
z przewodników i opowieści, rzeczywiście pełni w Lalce funkcję niezwykle 
istotną. Oto bowiem tam właśnie Wokulski-Prus wypowie swoje marzenie 
modernizacyjne i przekaże nie tylko wizję upragnionej cywilizacji, ale i roz
woju Polski. Napisałem Wokulski-Prus, bo wydaje się, że w paryskich 
scenach następuje utożsamienie bohatera literackiego z pisarzem. 

Prus, rekomendując spenglerowską wizję świata i miasta, chwaląc 
urządzenia cywilizacyjne Paryża, wypowiada swoje marzenie o Polsce, 
swoje marzenie o świecie nowoczesnym. Fakt, że pisze o mieście, którego 
nie widział na oczy (pojedzie tam dopiero w kilka lat później, a i ta wizyta 
skończy się katastrofą w związku z agorafobią pisarza), fakt więc, że pisze 
o mieście niewidzianym, urojonym, pozwala rozwinąć wyobraźnię, a stłu
mić zmysł krytyczny. Owo centrum Europy, stolica świata jest więc mias
tem idealnym... 

A Wokulski w nim? Wokulski na takim tle? Jakąż prawdę wypowie 
tam Wokulski o sobie? Otóż: nasz bohater zapała tu nienawiścią do naro
dowej zbiorowości. Za swoje niepowodzenia - miłosne i egzystencjalne 
- winą obarczy Polaków, za swoje porażki, za swoje zaangażowania, za 
całą biografię obciąży współtowarzyszy niedoli. Zrzuci z siebie odpowie
dzialność za swe czyny, oskarżając o wszelkie zawirowania życiowe - oto
czenie. To ono pchnęło go ku patriotycznym czynom, to ono uniemożliwiło 
karierę naukową, to ono wreszcie nie pozwoliło na miłość. Zauważmy, 
kto zgłasza takie pretensje! Człowiek, który dla pieniędzy poślubił star
szą kobietę, wdowę po swym pryncypale, który fascynuje się techniką, ale 
nie jest w stanie podjąć decyzji o pełnym zaangażowaniu w badania nau
kowe, który wreszcie jest zwykłym spekulantem i maskotką w rękach 
rosyjskiego kupca. Ozdóbką, człowiekiem do towarzystwa, ściąganym g
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do Francji przez Suzina dla kaprysu, dla rozrywki obcowania z polskim 
szlachcicem! 

I gdy Wokulski opowiada sobie na paryskim bruku, kim to stałby się, 
gdyby nie tłumiąca go ojczyzna, gdyby to urodził się w Paryżu, to prze
cież nie dość że odnajdujemy w tym zapowiedź wszelkich monologów 
ubogich Polaków na wyjeździe, to jednocześnie widzimy, że zakłamanie 
Wokulskiego osiąga tu stężenie niebywałe! 

I tu spotykamy rzeczywiście Wokulskiego jako nam współczesnego. 
Człowieka, który nie jest w stanie pojąć swojego specyficznego polskiego 
losu jako jedynego danego mu zadania, lecz oszukującego samego siebie, 
że inne otoczenie, że inne warunki uczyniłyby z niego kogoś lepszego, 
ideał niemalże. 

W swoich wyobrażeniach o tym, jakim wspaniałym byłby kochan
kiem tu, w Paryżu, Wokulski (i Prus) ujawniają taką samą naiwność, 
z jaką współcześni polscy modernizatorzy wmawiają nam, że przyjęcie 
zachodnich rozwiązań odbije się w szczęściu osobistym i miłosnym... 
Debaty modernizacyjne toczone na łamach der Dziennika czy der News-
weeka pokazują fantastycznie właśnie tego rodzaju rojenia. Niespełnieni 
kochankowie, zalęknione panny opowiadają, jakie byłyby z nich tygrysice 
i lamparcice, gdyby nie polska wierzba płacząca i bocian. 

Sapie Wokulski, że tu nie byłoby przeszkód dla jego miłości, że tu 
stałby się idealnym kochankiem. 

Ale przecież - przykro mi, panie Wokulski - byłby pan tym samym 
nieudacznikiem i nudziarzem, co w Polsce. Tylko w innych dekoracjach. 

Dupkiem w innych dekoracjach. 
Zanudziłby Pan pannę Izabelę i zamęczył otoczenie swoimi waha

niami. 
Rozmyślania paryskie, choć krótkie, wyraziście pokazują niezwykłe 

pokłady resentymentu, jakie tkwią we wnętrzu Wokulskiego i każą nam 
włączyć cały mechanizm podejrzeń odnośnie do miłości pana Stanisława. 

Refleksje Wokulskiego być może dla uczniów liceum bywają dość zwy
czajne, to przecież jednak dla czterdziestolatka, który niejeden raz już słu
chał podobnych opowieści swoich rówieśników, czy na spotkaniach 
naszej-klasy, czy w barze po północy, są wstrząsające w swej banalności 
i zakłamaniu. 



Przytoczmy je we fragmentach: 

„...przyszło mu na myśl: na co to on strwonił siły i życie?... 
Na walkę z otoczeniem, do którego nie pasował. Gdy miał ochotę 

uczyć się, nie mógł, ponieważ w jego kraju potrzebowano nie uczonych, 
ale - chłopców i subiektów sklepowych. Gdy chciał służyć społeczeństwu, 
choćby ofiarą własnego życia, podsunięto mu fantastyczne marzenia za
miast programu, a potem - zapomniano o nim. Gdy szukał pracy, nie dano 
mu jej, lecz wskazano szeroki gościniec do ożenienia się ze starszą ko
bietą dla pieniędzy. Gdy nareszcie zakochał się i chciał zostać legalnym 
ojcem rodziny, kapłanem domowego ogniska, którego świętość wszyscy 
dokoła zachwalali, postawiono go w położeniu bez wyjścia..." 

„...wyobrażał sobie, jakby to było, gdyby zamiast w Warszawie przyszedł 
na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucji mógłby 
więcej nauczyć się w dzieciństwie. Później, nawet dostawszy się do kupca, 
doznałby mniej przykrości, a więcej pomocy w studiach. Dalej, nie pra
cowałby nad perpetuum mobile, przekonawszy się, że w tutejszych mu
zeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. 
Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, 
całe grupy podobnych jak on marzycieli, a nawet pomoc w razie prak-
tyczności pomysłów. 

A gdyby nareszcie posiadając majątek, zakochał się w arystokra
tycznej pannie, nie napotkałby tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej, 
mógłby ją poznać i albo wytrzeźwieć, albo zdobyłby jej wzajemność. 
A w żadnym razie nie traktowano by go jak Murzyna w Ameryce. 

Zresztą czy w tym Paryżu można zakochać się tak jak on do szaleń
stwa? 

Tu zakochani nie rozpaczają, ale tańczą, śpiewają i w ogóle najwese-
lej pędzą życie. Gdy nie mogą zdobyć się na małżeństwo urzędowe, two
rzą wolne stadło; gdy nie mogą przy sobie chować dzieci, oddają je do 
mamki. Tu miłość nigdy chyba nie doprowadziła do obłędu rozsądnego 
człowieka..." 

Pomińmy ostatni, absolutnie bałamutny akapit, zobaczmy, jak Wokulski 
oszukuje samego siebie i jak fałszywie przedstawia swoją sytuację. 



On - niewątpliwa gwiazda sezonu w Warszawie, który dzięki pieniądzom 
zdobytym na wojennych dostawach nie tylko wtargnął na arystokratyczne 
salony, ale i dotarł do ukochanej, bywał zapraszany do jej domu i fawo
ryzowany przez ojca, żali się na impertynencje, jakie go spotykają, a które 
przecież sam prowokuje. On, który zionie nienawiścią w stosunku do pol
skiej arystokracji, sam nie wiedzieć czemu czyniąc z siebie wzór praco
witości (a przecież sklep prowadzi mu przyjaciel Rzecki), on, który raz po 
raz ma okazję do rozmowy z panną Izabelą, próbuje swoje niepowodzenia 
zrzucić na karb cywilizacyjnego czy też kulturowego niedorozwoju Polski! 

Oczywiście fakt, że Wokulski tak łatwo przechodzi od myśli na temat 
własnego romansu do refleksji na temat zbiorowości, że de facto Polskę 
oskarża o swoje osobiste niepowodzenie, nie powinien dziwić. Bo przecież 



Lalka to powieść społeczna, gdzie miłość niemożliwa, miłość zakazana 
ma być jednocześnie testem zbiorowości. 

Gdyby zastosować w odniesieniu do Lalki podobny schemat streszcze
nia, jaki prezentuje w Mitach o miłości Denis de Rougemont, omawiając 
wielkie romanse dwudziestego wieku, brzmiałby on mniej więcej tak: 

Ja, Bolesław Prus kocham Polskę miłością tragiczną. Pragnę jej dobra, ale 
traktowany jestem przez elity, podobnie jak Wokulski przez arystokrację: 
jako gość z nizin, którego można i trzeba wykorzystać, ale którego prze
cież nie sposób traktować serio. Owszem, czasem ktoś powie jakiś kom-
plemencik: jestem dla elit robaczkiem pożytecznym i mam robić swoją 
mrówczą robótkę, edukując pospólstwo, ale nie mogę liczyć na to, że kto
kolwiek wpuści mnie na salony. Mnie i mojego brata wykorzystaliście 
przecież tak samo jak Wokulskiego dla swojego powstania. I od czasu do 
czasu jesteście w stanie uronić łezkę nad naszą ofiarą i nad nami. Moim 
chorym do śmierci braciszkiem i mną - zdziwaczałym społecznikiem. 
Nienawidzę was. I jeśli to wy stanowicie Polskę, nienawidzę Polski... 

(Cóż, a ja, ja we Francji? Ze szkolną wycieczką. Jako nauczyciel. Lata 
dziewięćdziesiąte. Jednak rzecz niesamowita. Z perspektywy peerelu, g
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w którym wciąż jedną nogą tkwię. A więc, nie, nie przedzierając się przez 
kolczaste druty rzek, rozstrzelane lasy, powieszone mosty, tylko całkiem 
naturalnie: rozwrzeszczanym autobusem, z klasą marzącą o napiciu się 
taniego francuskiego wina, z dziewczątkami układającymi pasjanse, 
z chłopakami opowiadającymi sobie sprośne dowcipy. Lekko zalękniony 
- w końcu to mój pierwszy od studiów wyjazd na Zachód - i wcale nie 
marząc o Mona Lisie, bo ta, spopularyzowana przez okładki bombonierek 
jest jak słoneczniki van Gogha: czymś banalnym, zwyczajnym, oswojonym, 
owszem, radość budzi pancerne szkło, setki Japończyków, nauczyciel 
fizyki tłumaczący dlaczego flesze od aparatów mogą wpływać na farbę. 
No tak, światło jest energią, bez wątpienia, bez wątpienia... 

A cóż Paryż? Raczej odwiedzam mit, mit Bobkowskiego, który prze
cież tu, na paryskim bruku, czytał z aprobatą, absolutnie po swojemu 
Lalkę („w każdym Polaku tkwi gdzieś głęboko ukryty kompleks winy, iż 
Opatrzność nie pozwoliła mu umrzeć za Ojczyznę"), jednocześnie jed
nak prawie słowo w słowo powtarzając proste recepty na ucywilizowanie 
naszego kraju. 

Mit Gombrowicza, który anachronicznymi gestami próbował zdobyć 
miasto, podczas gdy centrum świata już dawno przeniosło się do Ameryki. 

Co widzę w Paryżu lat dziewięćdziesiątych? Zmarnowane lata? 
Czas, gdy człowiek poświęcał się noszeniu bibuły i nasycaniu prowa
dzonych lekcji antykomunistycznymi aluzjami i ornamentami, zamiast 
oddychać pełną piersią, być może, być może... 

Ale przecież wkrótce, gdy płyniemy bateau busem i jakaś śniada 
dziewuszka bez sensu plecie o mijanych kościołach, czuję, że ja barba
rzyńca, smętny reprezentant pokolenia, które podniosło bunt, bardziej jes
tem związany z tym mitycznym Paryżem niż to dziewczątko bez korzeni, 
bez ogłady i bez historii, bez historii! Niejeden mój równolatek popijający 
teraz kawę w paryskich kafejkach powinien mi zwyczajnie zazdrościć 
tamtego czasu, gdy z T. biegliśmy w zadymce po odpaleniu jakiejś akcji 
i on przekrzykując azjatycki wiatr, wołał uniesiony entuzjazmem: jes
teśmy na fali rewolucyjnej. Albo gdy siedzieliśmy razem w jego wynajmo
wanej kawalerce przy marnych papierosach i T., a przecież nie wiedział 
jeszcze, że zostanie reżyserem, ba, myślał, bo przecież na to skazywała 
nas komuna, że zostanie raczej zdegenerowanym urzędnikiem chociażby 
w torfowni, więc T. rozwijał swoje marzenia o napisaniu księgi, ale takiej 



księgi, która by rozwaliła ten parszywy świat, i zaczęła nową erę... A ja, 
cichym głosem mówiłem: już jest taka księga. To - Biblia. I potem razem 
staliśmy na pogrzebie księdza Jerzego, nie wiedząc jeszcze, bo oczy nasze 
były jakby na uwięzi, że oto - dokonuje się... 

Chodzę po Paryżu, i dosłownie czuję, że chodzę po paryskim bruku. 
Jakby ta czynność była przywoływaniem uosabianiem odprawianiem 
toposu polskiej literatury. O tym-że dumać na paryskim bruku. To ja, nau
czyciel z Polski. To ja przybysz z wolnej Polski, przybądźcie duchy wy
gnańców, emigrantów, uchodźców... tak myślałem, ja spiskowiec, Robak, 
Roch). 

A właśnie! Zapytajmy: jak Wokulski kocha Izabelę? Czyż nie jest to 
miłość od początku chora, miłość nuworysza, który chce przez zdobycie 
panny z arystokracji pokazać, że osiągnął szczyt? 

Co kocha w pannie Łęckiej? Czyż nie to, co na trzeźwo budzi jego 
obrzydzenie w arystokracji? Wydelikacenie bez zasługi, szlachetność bez 
pracy, uduchowienie bez ascezy? Czyż chęć zdobycia Izabeli nie jest pod
szyta nienawiścią? Czyż nie pożąda jej, by ją upokorzyć i zdominować? 

Spójrzmy na to uczucie przez pryzmat innego francuskiego specjalisty 
od miłości, Rene Girarda, i jego teorii miłości mimetycznej, by poszukać 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wokulski pokochał właśnie pannę Iza
belę? Czyż temu szlagonowi nie spodobała się ona dlatego, że spojrzał na 
nią oczyma Drugiego? Że oczyma arystokraty popatrzył na nią i uznał jej 
wartość. Przecież de facto pan Wokulski kompletnie nie wiedział, co 
trzeba robić z taką panną jak Łęcka. Ani nie potrafił z nią konwersować, 
ani flirtować, ani też wciągnąć w świat własnych wartości. Te zresztą, 
powiedzmy sobie szczerze, były dość wątpliwe: Wokulski, jeśli wziąć 
w nawias złudzenia Rzeckiego, w wieku 46 lat był człowiekiem kom
pletnie wypalonym i zgorzkniałym. 

(Myśl Geista, aby metal lżejszy od powietrza wykorzystać militarnie dla 
dobra jakichś nad-ludzi i wyplenić gorszych, nie wzbudziła w Wokulskim 
stanowczego protestu. Ot, wariactwo naukowca. Znać, że nasz bohater 
w ostateczności przyłożyłby rękę i do takiego pomysłu reformy świata. 
Genialny Prus! Ileż w jego książce intuicji, które rozwiną się później 



w wielkie systemy! Złość Szumana na model miłości rycersko-kościelno-
-romantycznej i późniejsze lektury pogrążonego w rozpaczy i prostracji 
Wokulskiego - przecież to streszczenie fundamentalnej książki o miłości 
w kulturze zachodniej de Rougemonta! Socjalizm, czy zagadnienia asymi
lacji żydowskiej - problemy, które już niedługo będą pierwszoplanowymi 
zagadnieniami sprawy polskiej! 

I Prus, nasz współczesny... Ileż to musiał nawojować się z Żydami 
i żydofilami, by móc krytycznie opisywać przedstawicieli tej nacji. Nie
kończące się polemiki prasowe, ciągłe zaklęcia, że nie jest się antysemitą...) 

Wokulski choć pełen pychy, posiadał dość niską samoocenę. Wystarczy 
przypomnieć sobie jego myśli po spotkaniu z Ochockim, gdy Wokulski 
uznał jego wyższość i przyznał mu prawo do ręki panny Izabeli! Pan Sta
nisław nie kochał siebie i nie był zupełnie świadom sex-appealu pienię
dzy i przedsiębiorczości, jaki roztaczał. A nie kochając siebie, nie można 
kochać innych. 

Pycha połączona z poczuciem niższości - idealna gleba dla rozwinięcia się 
resentymentu. I przecież ów resentyment towarzyszy Wokulskiemu nawet 
w rzekomo najwyższych wzlotach szlachetności. Gardzi prostytutką, któ
rej pomaga z nienawiści do kościelnych wielkotygodniowych obrzędów, 
zresztą, później we Francji odda się rozpuście, niespecjalnie troszcząc się 
o los upadłych dziewcząt. Z obrzydzeniem patrzy na biedę i polski niedo
rozwój. Jego uwielbienie dla Paryża ma swoje źródło w nienawiści do Pol
ski. Wszystkie jego kontakty z ludźmi skażone są grymasem niewolnika. 

Tak, gdy czyta się Lalkę jako dzieło literackie zniewolonego narodu, 
z instrumentarium proponowanego ostatnio przez profesor Ewę Thompson 
bardziej niż narzędzia wypracowane przez Edwarda Saida w Orientalizmie, 

pasują tu nietzscheańskie czy schelerowskie kategorie resentymentu: 
zaburzenia w świecie wartości, nienawiści do samego siebie i innych 
tkwiącej u podstaw rzekomej cnoty, samooszustwa... 

(Profesor Ewa M. Thompson i jej rozważania na temat postkolonializmu 
polskiej kultury - niewątpliwie najciekawsza propozycja humanistyczna 
ostatnich lat. Dawniej wydawało mi się, że aby uaktualnić naszą historię g
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literatury, wystarczy przełamać mentalną komunę tkwiącą w nas i w lite
rackich hierarchiach. Profesor Thompson proponuje spojrzeć szerzej i za
stanowić się, jak nasze ciągnące się od XVIII wieku polityczne zniewo
lenie wypaczyło nasze myślenie o świecie, znikczemniło naszą kulturę, 
czyniąc z niej pełen resentymentu lament niewolników. Podobne wątki 
odnaleźć można w lekceważonych historyczno-literackich esejach świętej 
pamięci Jana Walca...). 

(Postkolonializm w kulturze współczesnej? Przecież to nie tylko żałosne 
kopiowanie zachodnich formatów, amerykańskich filmów, to przecież 
także Katyń Andrzeja Wajdy - filmowa opowieść zakończona egzekucją 
i zbliżona tym samym do mitu jakichś eksterminowanych plemion 
murzyńskich czy indiańskich. Wybili, panie, wybili; zabili, panie, zabili 
- taka jest puenta naszego niespełnionego kandydata do Oskara, taki 
wyraz słabości intelektu, który nie jest w stanie wokół Katynia stworzyć 
czegoś, co byłoby więcej niż lamentem. 

Szydził Cezary Michalski z konstruktorów polityki historycznej, że 
niby Andrzej Wajda jednym swym Katyniem uczynił więcej niż całe 
legiony stękających prawicowców. Nie miał racji. Intelektualnie Wajda 
wpisał się w nurt murzyńskiego postkolonialnego kiczu. Muzeum Powsta
nia zaś, lekceważone przez Michalskiego, jest na pewno propozycją bar
dziej pobudzającą i nakierowaną w przyszłość, jest propozycją myślenia 
ku wolności...) 

(A Max Scheler i jego rozważania o resentymencie, no cóż, na marginesie 
jego pism, zanotowałem sobie moim cienkopiszącym ołówkiem pytanie, 
jak Jan Paweł II, który dogłębnie poznał przecież myśl Maxa Schelera, 
jednocześnie mógł tak bezkrytycznie wielbić Norwida. Trudno chyba 
w polskiej literaturze o twórcę bardziej szarpanego resentymentem niż 
Norwid. Jego religijność, jego stosunek do bliźnich, wszystko skażone 
jest dogłębnie złą, fałszywą wiarą... Tak, bardzo to dziwne... no ale to już 
zupełnie na marginesie...) 

Wróćmy do Lalki i naszej lektury. Czego powinniśmy życzyć, czego 
życzymy naszym bohaterom? Czy tego, by wszystko dobrze się skończyło 
i by „żyli długo i szczęśliwie"? 



Że niby panna Izabela się odmieni i zapała pięknym uczuciem do 

szlachetnego Wokulskiego? 
I co, i co wówczas? Przecież nie w niej tkwi problem, nie w Izabeli 

wyniosłej i dumnej, acz ślepej na cnoty pana Stanisława drogiego... 
Dla mnie jest jasne, że Wokulski, gdyby zdobył pannę Izabelę, to po 

to, by ją zniszczyć, by odegrać się za lata upokorzeń. Mówiąc po prostu: 
Wokulski - nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - maltretowałby 
panią Wokulską de domo Łęcką. Nie wiem, czy czyniłby to fizycznie czy 
też znęcałby się psychicznie. Na pewno robiłby to z rozmysłem i determi
nacją. A że potrafił być okrutny w stosunku do najbliższych, udowadniał 
przecież wyraziście nie tylko w swym pierwszym małżeństwie. 

Prus napisał książkę genialną. Dał prowadzić się swoim bohaterom 
i odkrywać prawdy, z których istnienia być może nie zdawał sobie sprawy. 
Na tym zresztą polega geniusz literatury, że pisarz, prawdziwy pisarz, idzie 
za stworzonymi przez siebie postaciami, że pozwala wypowiadać prawdy 
skrzętnie ukrywane, pokazywać oblicza wstydliwie maskowane. Wokul
ski jako człowiek nowego typu, szlagon i zdobywca tkwiący częściowo 
w starych czasach, pokazał nam straszną rzeczywistość resentymentu. 

Resentymentu, na którym w dużej mierze współcześni budują mit moder
nizacyjny (zajrzyjmy do kipiących nienawiścią do polskości wstępnia
ków gazet). 

Resentymentu, który jest głównym zagrożeniem chrześcijańskiej caritas 
(zajrzyjmy w swoje wnętrza). 

Przejdźmy się z Wokulskim Krakowskim Przedmieściem i płaczmy razem 
z nim nad naszymi zatrutymi duszami! 

ZBYSZEK CZERWIŃSKI 



Roman Dmowski jest 
najbardziej antypolskim 
z publicystów i działaczy 
politycznych. Z lektury 
Myśli nowoczesnego 
Polaka można wręcz 
wnosić, że najchętniej 
rozwiązałby naród 
polski ze wszystkimi 
jego oczywistymi 
brakami i wadami, 
a powołałby 
jakiś nowy, 
najchętniej 
angielski. 
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ydąje się, że Polacy źle 
się czują sami ze sobą jako 

Polacy. Przyczyną tego jest fakt, że 
co najmniej od lat trzystu nie możemy 

żyć tak, jak powinniśmy. O ile istnieje 
jakiś duch dziejów albo chociaż duch narodu 

polskiego, to duch ten mniej więcej od chwili, 
gdy zamknął oczy Jan III Sobieski, nie ma już sił, 

by realnie funkcjonować. W międzyczasie przez 
ponad sto lat pozbawiony był ciała, a gdy - jak to 

ujmowali romantyczni wieszcze - zmartwychwstał, 
musiał stoczyć o Polskę walkę z zupełnie innym du

chem polskim. W roku 1939 oba polskie duchy otrzy
mały nokautujący cios i od tej pory błąkają się po miejscach bezwodnych, 
znikąd nie widząc ratunku. 

Według rosyjskiego historyka i etnologa, Lwa Gumilowa, w historii 
narodu da się wskazać moment pasjonarny, czyli taki, w którym energia 
wewnętrzna danego etnosu sięga szczytu, w którym poprzez swoje poświę
cenia, walkę i pracę potrafi przekształcać świat według własnych wyob
rażeń. Jest to moment definiujący danego narodu; później naród ten coraz 
bardziej harmonizuje swoje stosunki z otoczeniem i w końcu albo udaje 
mu się dojść do stadium homeostazy, albo rozpada się, pozostawiając 
smętne resztki. 

Dla Polaków momentem pasjonarnym był wiek XV. To na przełomie 
wieków XIV i XV polskie państwo i społeczeństwo było przygotowane 
całą swoją historią do odegrania wielkiej roli w Europie. Długie pano
wanie Kazimierza Wielkiego pozostawiło państwo skonsolidowanym, 
z bezpiecznymi granicami - nie tylko pod względem stosunków z sąsia
dami, ale i ufortyfikowane, z własnym uniwersytetem, który już niedługo 
miał stać się jednym z najlepszych w północnej Europie, wreszcie z upo
rządkowanym prawem i z własnymi sądami wyższej instancji, które 
zakończyły dotychczasową praktykę odwoływania się od wyroków pol
skich do sądu w Magdeburgu. Konstrukcja była solidna; wystarczy uświa
domić sobie, że pierwsza poważna inwazja na ziemie polskie dokonała się 
dopiero trzy wieki po panowaniu Kazimierza, przy zupełnie innych tech
nologiach i sposobach prowadzenia wojny. 



To dziwne, ale wygaś
nięcie dynastii piastowskiej, 
które przyszło ze śmiercią 
króla Kazimierza, nastąpiło 
w momencie z jakiejś przy
czyny najlepszym z możli
wych. Polska, mająca doj
rzałe społeczeństwo stanowe, 
własną tradycję kulturową 
i prawną, kraj stojący 
mocno na nogach, została 
zmuszona do nowego otwar
cia. Nie były tym nowym 
otwarciem rządy Ludwika 
Węgierskiego, które jednak 
spowodowały, że panowie 
wielko- i małopolscy mieli 
możność przez kilkanaście 
lat posmakować niezależno
ści od władcy, bo Ludwik po 

koronacji objechał tylko kraj i wrócił na Węgry, by rządzić za pośrednic
twem regentów. 

Nowym otwarciem okazała się unia polsko-litewska, której gwa-
rantką była węgiersko-francuska królewna, koronowana w roku 1384, 
w wieku 13 lat wydana za mąż za litewskiego księcia, który przyjął chrzest 
na trzy dni przed ślubem, i zmarła 13 lat później. (Często wyobraża się 
ślub Jagiełły z Jadwigą jako starca żeniącego się z dzieckiem. To nie było 
do końca tak; w momencie ślubu pan młody miał lat 24, a władzę w Wiel
kim Xięstwie objął jako piętnastolatek. Bardzo twardy to był młodzian, 
bo jego władza była realna, a w jej obronie potrafił toczyć wojny ze star
szymi krewniakami.) 

Dzięki ślubowi Jadwigi z księciem Władysławem, polska historia 
wjechała na zupełnie nowe tory. Polska rozpoczęła swoją dziejową misję, 
czyli tworzenie w Europie Wschodniej obszaru swobód, poddanego pra
wu europejskiemu, rozumianemu jako zespół przewidywalnych norm, 
względnie niezależnych od woli panującego. Była to dla Litwy rewolucja 

Kazimierz Wielki 



społeczna, chyba o większym znaczeniu niż dla nas chrzest Polski, bo 
w przypadku Litwy razem z chrztem przyszły wszystkie instytucje prawne 
i społeczne, symbolizowane w unii krewskiej adoptowaniem litewskich 
bojarów przez polską szlachtę - a jednocześnie nadanie im polskich herbów. 

Aż dziwne jest, do jakiego stopnia polsko-litewska wspólnota, zroś
nięta później w Rzeczpospolitą, była wyjątkowa na tle epoki. Było to 
pierwsze w historii znacznej wielkości państwo, w którym najwyższa 
władza była obierana przez ogół obywateli, i w którym przyjęto zasadę, 
że prawo stanowione może być tylko za zgodą rządzonych. Dotychczas 
znane w historii republiki - greckie, rzymska czy helweckie - były sto
sunkowo niewielkie, terytorialnie ograniczone, a Rzym, gdy osiągnął suk
ces, szybko zarzucił republikański ustrój, zachowując go tylko w formach, 
nie w treści. Jak to podsumował Tymon Terlecki: „Tylko w Polsce i Anglii 
zachowała się nieprzerwana ciągłość demokracji jednego stanu. Wszędzie 
indziej zdławiła ją na dwa, trzy wieki monarchia absolutna. Po hiszpań
skich Cortezach, sięgających XIII wieku, po francuskich etats generaux, 
po niemieckich Landtagach zacierała się pamięć, albo pozostało nikłe, 
bezcielesne wspomnienie, gdy w Polsce, od roku 1493 poczynając, przez 
trzy wieki zbierały się sejmy i było ich około 200. To, że istniały przez 
cały czas bytu niepodległego, stanowi rys odróżniający Polskę od Za
chodu"1. 

Warto wspomnieć o takich osiągnięciach jak neminem captivabimus 

nisi iure victum, czyli przywilej sformułowany przez Władysława Jagiełłę 
w roku 1425, ostatecznie nadany przywilejami w Jedlni (1430) i Krako
wie (1433). Oznaczał on, że nikt nie może zostać pozbawiony wolności 
bez wyroku sądowego (oczywiście, nikt w rozumieniu ówczesnym, czyli 
nikt spośród szlachty). Przywilej jedlneński ujął to tak: „Nareszcie przy
rzekamy najuroczyściej, że żadnego obywatela osiadłego za popełnioną 
winę lub przestępstwo nie będziemy więzili dłużej niż sześć niedziel, aż 
do zebrania sądu przez nas lub starostę naszego wyznaczonego. A wtedy, 
jeśli sądowo i dowodnie niewinności swej dowiedzie, uwolnionym zosta
nie. Wyjąwszy takiego, który by schwytany był na kradzieży lub jako
wym jawnym przestępstwie, jako to podpalaniu, rozmyślnym zabójstwie, 
porywaniu panien lub niewiast, łupieży i pustoszeniu włości. Nikomu też 

1 T. Terlecki, Polska a Zachód, Londyn 1947, s. 31. 



dóbr ani dzierżaw zabierać 
nie będziemy, chyba że 
w drodze prawa przez sę
dziów właściwych albo pa
nów naszych jako winowajca 
będzie nam wskazany". 
Najbliżsi temu rozwiązaniu 
byli Anglicy, którzy doszli 
do podobnego aktu, zwa
nego Habeas corpus, ale 
dwieście pięćdziesiąt lat 
później, w roku 1679. 

Innym pionierskim 
aktem prawnym była kon
stytucja Nihil novi, w szkol
nej dydaktyce potępiana 
jako przykład szlacheckiej 
ciemnoty wiążącej ręce kró
lowi - który, jak można 
mniemać, miał móc zrobić 
to, co zechce. Nihil novi, 

czyli „nic nowego", nie 
była jednak prawem zakazującym wszelkich nowości. Był to przepis, 
który jakiekolwiek nowinki uzależniał od zgody zainteresowanych. Bar
dzo zresztą lapidarnie: „Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne doty
czą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym 
sejmie radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, 
radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż 
postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego [nihil novi] sta
nowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego 
zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, coby było z ujmą i ku uciąże-
niu Rzeczypospolitej, oraz ze szkodą i krzywdą czyjąkolwiek, tudzież 
zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej". 

Rzeczpospolita doszła do zasady zgody rządzonych na obowiązu
jące prawo w roku 1505. Dziś prawo to jest w demokracjach zachodnich 
oczywistością, znajduje się w każdej konstytucji. Już na początku wieku 

Władysław Jagiełło 



XVI doszliśmy więc do rozwiązań, których osiągnięcie zajęło Zachodowi 
kilkaset lat więcej. 

Zwięźle podsumował to Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu — swo
istym epitafium dla dawnej Rzeczypospolitej: 

Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować, 

Cywilizować będzie i konstytuować; 

Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni 

Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi. 

Choć o tern dawno w Pańskim pisano zakonie 

I każdy ksiądz toż samo gada na ambonie. 

Nauka dawną była, szło o jej pełnienie! 

Lecz wtenczas panowało takie oślepienie, 

Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, 

Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. 

Hasło „Wolność, Równość, Braterstwo!" - w wykonaniu francuskich rewo
lucjonistów groteskowe, bo splamione krwią pomordowanych stanów 
pierwszego i drugiego (księży i arystokratów), a gdy tych nie starczyło, 
to i stanu trzeciego - Wandejczyków, Lyonu, wobec którego Konwencja 
wydała dekret skazujący całe miasto na nieistnienie, za to, że „zbuntowało 
się przeciwko wolności", wobec czego nie jest godne, aby istnieć, i Mar
sylii, za bunt przezwanej „Miastem Bezimiennym". 

W Polsce wolność była sprawą oczywistą, a jej obrona była jednym 
z obowiązków monarchy. Każdy z królów elekcyjnych, począwszy od 
Henryka Walezego, musiał przysiąc, że: „Ajeśliby (czego Boże uchowaj) 
co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli albo 
czego nie wypełnili, tedy obywatele koronni obojga narodów od posłu
szeństwa i wiary nam powinien wolne czynimy i panowania". Poczuciem 
równości motywowana była zasada, że żaden szlachcic nie może przyj
mować innych tytułów niż urzędnicze. Znane w Europie Zachodniej dra
binki tytułów arystokratycznych, w Polsce nie istniały. Gdy kanclerzowi 
Janowi Zamoyskiemu proponował król Hiszpanii tytuł książęcy i order 
Złotego Runa, ten odmówił, tłumacząc: „Lękam się, by się z tym złotym 
barankiem nie potrykał mój herbowy kozieł". Zachodnie pojmowanie 
równości wyśmiewa też Mickiewicz: 



Podczaszyc, mimo równość, wziął tytuł markiza; 

Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża. 

Rewolucyjne braterstwo zostało wydrwione słynnym: „Bądź moim bra
tem, albo cię zabiję!". W Polsce rozumiane było dosłownie; szlachta nie 
bez powodu nazywała się „panami bracią". Przyjęcie Litwy do unii z Pol
ską przypieczętowane zostało, jako się rzekło, adopcją litewskich panów 
- tak więc szlachcice polscy stali się w dosłownym, prawnym sensie, 
braćmi Litwinów. 

Słynna polska tolerancja religijna nie wynikała, wbrew krytycznym 
uwagom, z pasywności czy letniości. Przeciwnie. Zdaje się właśnie, że to 
z głębszego niż na Zachodzie ujęcia roli religii w społeczeństwie udało się 
wytworzyć stosunki gdzie indziej nie widziane. Mocno kontrastowały one 
ze stanem całej reszty Europy, podsumowanym przez Pawła Jasienicę: 
„w Hiszpanii tyrania i serwilizm, we Francji i w Niemczech rzezie, w Cze
chach i na Węgrzech ucisk, w Moskwie bestialstwo Iwana Groźnego". 
O tym, że polska tolerancja nie wynikała z indolencji, świadczy znane 
dictum kanclerza Zamoyskiego, który, zwrócony na sejmie do innowier
ców, powiedział, że dałby sobie obciąć rękę za ich nawrócenie, lecz dałby 
drugą rękę, gdyby im miano zadawać gwałt. Niemal identyczną myśl 
księdza podkanclerzego Piotra Myszkowskiego z sejmu roku 1565 cytuje 
Artur Górski w Ku czemu Polska szła: „Ja zaiste życzę sobie, aby każdy 
dobrze wierzył, jeno aby też i o mnie rozumiał, że i ja dobrze wierzę, 
a rychlej bym gardło dał, niż wiary odstąpił. Wspólnie tak o sobie rozu
miejąc, nie targać nam zgody i miłości, która z wiary pochodzi. Kto 
miłość targa - wiary nie ma. Różne rozumienie Pisma niech nie mąci 
miłości między nami". 

Nawet osławione liberum veto w systemie polskim być musiało. Sys
tem polityczny Rzeczypospolitej opierał się bowiem na szacunku dla każ
dego z tworzących ją podmiotów i założeniu dobrej woli po drugiej stronie. 
Liberum veto było gwarancją tego szacunku i przymuszało silniejszą 
w sejmie frakcję do tak długiego merytorycznego argumentowania, mo
zolnego ucierania uchwał, by w końcu przekonać opornych siłą argumentu, 
a nie argumentem siły, czy przypadkową, mechaniczną większością. 

Wychowany w PRL-owskiej podstawówce i atmosferze samobiczo-
wania się lat 90. nie doceniałem racjonalności i sensowności tej „źrenicy 



wolności". Przekonał mnie 
dopiero Juliusz Słowacki, 
którego poglądy referował 
w swoich pamiętnikach bł. 
Zygmunt Szczęsny Feliń
ski: „Ulubionym przedmio
tem rozmów Słowackiego 
było badanie odrębnych 
właściwości ducha polskie
go, którego wydatniejsze 
cechy niezmiernie wysoko 
cenił. W naszym ustroju 
państwowym zapatrywał 
się na niektóre instytucje 
z całkiem odrębnego sta
nowiska i odkrywał dobrą 
stronę nawet tam, gdzie 
wszyscy publicyści źródło 
złego widzą. Bronił np. 
liberum veto, z którym nie-
rozdzielnie prawo zawiązywania konfederacji łączył. Kwestię tę stawiał 
on na całkiem innym gruncie, niż ją zwykle stawiają, usuwając z niej cał
kiem osobistą samowolę posłów sejmowych, co mogło mieć miejsce jako 
nadużycie, nie powinno jednak zdarzać się ze stanowiska prawa. On, 
w zakładającym veło, widzi nie butnego szlachcica z własnym widzimi
się, ale delegata pewnej prowincji, który razem z mandatem poselskim 
otrzymał też od swych wyborców instrukcję, czego ma żądać, a na co nie 
pozwalać na sejmie. Gdy przeto poseł taki zakłada veto, nie wyraża on 
osobistego zdania swego, ale objawia wolę swych wyborców, od której 
nie ma prawa odstąpić. Że zaś interesa każdego społeczeństwa, czy to 
małego, czy wielkiego, zarówno są święte, prawa przeto każdej prowin
cji, każdego nawet powiatu tak samo zastrzeżone być winny od brutalnej 
przemocy parlamentarnej większości, jak i prawa sfederowanych krajów, 
gdzie każde, najdrobniejsze nawet państewko samoistność swoją zacho
wuje. (...) Otóż jako państwo w ludzkości, tak i ziemie, i powiaty w chrze
ścijańskiej Rzeczypospolitej winny mieć zastrzeżone swe odrębne prawa, 

Jan Zamoyski 



by nie stały się ofiarą przemocy. 
Związane braterskiej miłości 
węzłem, wysyłają one swych 
przedstawicieli do wspólnego 
sejmu, by nad wspólnymi nara
dzać się sprawami, w razie jed
nak niezgody posłowie ci winni 
posiadać prawo założyć przeciw 
uchwale większości veto, rzeczą 
zaś interesowanej w sporze pro
wincji będzie uciec się do kom
promisu albo zawiązać konfede
rację gotową orężem poprzeć 
zagrożone swobody swoje. Tak 
pojęte liberum veto i konfedera
cja nie tylko nie jest wyuzdaną 
pojedynczych wichrzycieli swa

wolą, ale staje się owszem najszczytniejszym hołdem, oddanym z jednej 
strony godności reprezentacji narodowej, z drugiej zaś sprawiedliwości 
i prawdzie. Wzniosły i szlachetny duch polski to zrozumiał i obdarzył 
ludzkość jedynym w świecie prawodawstwem tak zastrzegającym swo
bodę przekonania i słowa, że gdyby Pan Jezus przyszedł na świat w czasie 
rozkwitu publicznego życia naszego, to w jednej tylko Polsce nie zostałby 
ukrzyżowany, gdyż tam tylko miałby prawo założyć veto przeciw istnie
jącemu porządkowi (...) Słowacki nie zaprzeczał, iż przy upadku cnót 
publicznych groźne nadużycia wkraść się łatwo mogą (...) zgadzał się 
przeto w praktycznym zastosowaniu na uznaniu woli większości, uważał 
to jednak za zło niezbędne, które jedynie dla twardości serc naszych cier
pieć można, jak Mojżesz cierpiał rozwody. (...) Nigdy też nie zmienił tego 
przekonania, że Polskę zgubiły nie zbyt liberalne instytucje, ale brak nie
zbędnych cnót obywatelskich"2. 

Przepraszam za długi cytat, ale dla klarowności wywodu i piękna 
języka wydał się mi on potrzebny. Gdy kilka lat temu ogłosiłem ten frag
ment w „Najwyższym Czasie!", zostało to przyjęte - zupełnie wbrew 

2 Z.S. Feliński, Pamiętniki, Warszawa 1986, s. 264. 

Juliusz Słowacki 



moim intencjom - nie jako 
przyczynek do obrony daw
nej Rzeczypospolitej, ale 
jako głos w dyskusji nad 
kolejną reformą instytucji 
Wspólnoty Europejskiej. Bo 
rzeczywiście, od samego 
początku integracji europej
skiej, aż do dziś w Radzie 
i przy przyjmowaniu Trakta
tów obowiązuje zasada jed
nomyślności. Głos żadnego 
państwa członkowskiego nie 
może zostać zignorowany -
a mimo to Wspólnota jakoś 
działa. Dopiero Traktat Liz
boński ma w znacznym stop
niu odejść od zasady rów
nouprawnienia wszystkich 
członków Wspólnoty i gwa

rancji, że „prawa przeto każdej prowincji, każdego nawet powiatu tak 
samo zastrzeżone być winny od brutalnej przemocy parlamentarnej więk
szości". 

W kontekście integracji europejskiej intrygujące wydają się także 
słowa Mickiewicza z Ksiąg narodu ipielgrzymstwa polskiego: 

Naród polski czcił BOGA, wiedząc, iż kto czci BOGA, oddaje cześć 

wszystkiemu, co jest dobre. 

Byl tedy naród polski od początku do końca wierny BOGU przodków 

swoich. (...) 

I nagrodził im BOG, bo wielki naród, Litwa, połączył się z Polską, 

jako mąż z żoną, dwie dusze w jednym ciele. A nie było nigdy przed

tem tego połączenia narodów. Ale potem będzie. 

Bo to połączenie i ożenienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego 

połączenia wszystkich ludów chrześcijańskich, w imię Wiary 

i Wolności. 

Adam 
Mickiewicz 



Czy da się zinterpretować Wspólnotę Europejską jako „połączenie ludów 
chrześcijańskich w imię Wiary i Wolności"? Czy może w świetle Ksiąg 

narodu i pielgrzymstwa polskiego byłoby to nieprawe połączenie narodów 
w imię bożków, wymienionych przez Mickiewicza: 

/ tak zrobili królowie dla Francuzów bałwana, i nazwali go Honor, 

a był to ten sam bałwan, który za czasów pogańskich nazywał się 

cielcem złotym. 

Zaś Hiszpanom zrobił król bałwana, którego nazwał Preponderencją 

polityczną albo Influencją polityczną, czyli mocą i władzą, a był to 

ten sam bałwan, który Asyryjczykowie czcili pod imieniem Baala, 

a Filistynowie pod imieniem Dagona, a Rzymianie pod imieniem 

Jowisza. 

A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego nazwał Panowaniem 

na morzu i Handlem, a był to ten sam bałwan, który się nazywał daw

niej Mamonem. 

A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywaj Brodsinn, czyli 

Dobrybyt, a był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniej Molo

chem i Komusem. 

I kłaniały się ludy bałwanom swoim. 

Pozycją, której nie można pominąć w rozważaniach nad polskim duchem 
narodowym, jest niespełna stuletnia praca Ku czemu Polska szła Artura 
Górskiego. Na trzystu stronach autor zbiera moc argumentów przeciwko 
polskim kompleksom, polskiemu samobiczowaniu i negatywizmowi. 
Pokazuje wewnętrzną siłę i godność społeczeństwa, które swoją organi
zację oparło nie na przymusie, ale na wierze w drugiego. Tytułowe pytanie 
ma dwie odpowiedzi. Polska szła bowiem wewnętrznie, do uszlachcenia 
całego narodu, do nadania praw i obowiązków wszystkim, do podniesie
nia poziomu ludu. Zewnętrznie zaś szła Polska ku zagospodarowaniu 
całej Europy Wschodniej w reżimie wolnościowym, takim, jaki panował 
w Rzeczypospolitej. 

O potrzebie wyniesienia całego narodu do godności szlachty pisał 
Józef Szujski: „Szlachta jest alfą i omegą narodu, bo ona jedna posiada 
tajemnicę przypodobniania sobie nieszlacheckich, a nawet obcych ży
wiołów, bo ona sama jedna daje rękojmię przyszłości, garnąc do siebie g
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i podnosząc do swojej sfery nieszlachecką inteligencję, bo jej idea jest 
ideą podniesienia wszystkich żywiołów krajowych do godności i uczest
nictwa w obywatelskim życiu"3. 

Zewnętrzny zaś ruch ku narodom Europy Wschodniej najwyraźniej 
pokazał się w pokojowym zjednoczeniu z Litwą, w późniejszym przyłą
czeniu Prus i Inflant. Logicznym kierunkiem byłoby następnie włączenie 
do państwa jagiellońskiego ruskich republik kupieckich - Pskowa 
i Nowogrodu. To na ich trupach utuczyło się potężne Księstwo Moskiew
skie, które później stało się dla Rzeczypospolitej zagrożeniem śmiertel
nym. Północnoruskie republiki problem ten widziały i doskonale rozu
miały grozę swojej sytuacji. W ocenie Stefana Bratkowskiego, nasi 
przodkowie mogli „w drugiej połowie XV stulecia, wesprzeć Nowogród 
Wielki w obronie jego tytułu, ale tego akurat w latach siedemdziesiątych 
owego stulecia nie zrobili. W roku 1470 opracowano już bardzo szcze
gółowy projekt umowy Nowogrodu z królem polskim, Kazimierzem 
Jagiellończykiem, a Nowogród bardzo wtedy na Polaków i Litwinów 
liczył, ba, lud miejski wznosił okrzyki na cześć króla, ale Polacy nie zro
bili nic"4 - ani ta okazja, ani następne nie zostały jednak wykorzystane, 
aż - już w następnym stuleciu - miasto ostatecznie padło pod ciosami 
Iwana Groźnego. 

Jednak nie Nowogród zdecydował o upadku Polski. Wydaje się, że 
przyczyną było odejście państwa od ideałów, które je stworzyły. Odej
ście to spowodowane zaś zostało powołaniem na tron Rzeczypospolitej 
ludzi, którzy państwa tego nie znali i nie rozumieli, a jego tradycji nie 
szanowali - trzech kolejnych królów z dynastii Wazów, których panowa
nie objęło ponad połowę XVII wieku i zaważyło na całych dalszych 
losach Polski. 

Zygmunt III Waza zdobył tron krakowski właściwie jako Jagiellon 
- bo jego dziadem macierzystym był Zygmunt Stary. Polskiej wolności 
jednak nie kochał i nie rozumiał. Polski tron był dla niego raczej odskocz
nią do powrotu do władzy w Szwecji - do końca życia tytułował się dzie
dzicznym królem Szwedów, Gotów i Wandalów. W poelekcyjnym chaosie 

3 J. Szujski, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, Warszawa 1991, 
s. 70. 
4 S. Bratkowski, Pan Nowogród Wielki, Warszawa 1999, s. 28. 



w obronie elekta-Zygmunta Polska stoczyła krótką, zwycięską wojnę 
z jego konkurentem, Maksymilianem Habsburgiem. I, rzecz nie do wiary, 
już pięć lat później, w roku 1592, król został oskarżony o spisek mający 
na celu sprzedaż korony polskiej - tymże Habsburgom, pokonanym pod 
Byczyną. Podczas sejmu, zwanego inkwizycyjnym, który zajmował się 
postępkiem Zygmunta, senator Mikołaj Firlej wprost domagał się kary 
śmierci dla króla-zdrajcy. Skończyło się załagodzeniem sprawy, posło
wie raz jeszcze zaufali Zygmuntowi, ale na wszelki wypadek zakazali mu 
wyjazdów do Szwecji bez zgody sejmu. Król częściowo przyznał się do 
zarzucanych czynów, ale rozmył winę, twierdząc, że rozmowy były tylko 
wstępne i że żadna decyzja w sprawie nie miała zapaść bez zgody sejmu. 

Wydarzenie to było dla Rzeczypospolitej ciosem. Od tej pory jas
nym się stało, że naród nie może polegać na własnym władcy. Gdy w roku 
1593 sejm zgodził się na wyjazd Zygmunta do Szwecji, obwarował to 
obowiązkiem złożenia najświętszej przysięgi, że w ciągu roku wróci. Na 
wszelki jednak wypadek jako zakładniczka pozostała w Warszawie nowo 
narodzona królewna Anna Maria. Nie wiem, czy taki przykład stosunków 
pomiędzy władcą a jego poddanymi znany jest w historii innych państw 
europejskich. 

Od tej pory niewiara w słowa króla stała się normą. Zygmunt podej
mował próby przekształcenia ustroju Rzeczypospolitej w typową euro
pejską monarchię - z dziedziczeniem tronu, ograniczeniem praw sejmu do 
radzenia, a nie decydowania, wreszcie odebraniem szlachcie ciężko 
wywalczonych przywilejów. Ten zamach na prawa i wolności, których 
miał bronić, skończył się tak, jak to przewidziano w Artykułach Henry-
kowskich, rodzaju konstytucji, którą zaprzysięgali królowie elekcyjni: 
„A jeśliby (czego Boże uchowaj) co przeciw prawom, wolnościom, arty
kułom, kondycjom wykroczyli albo czego nie wypełnili, tedy obywatele 
koronni obojga narodów od posłuszeństwa i wiary nam powinien wolne 
czynimy i panowania". Tak też się w 1606 roku stało koło Sandomierza 
- wydarzenie to przeszło do historii jako rokosz Zebrzydowskiego. Król 
pokonał rokoszan, ale nie był w stanie swoich koncepcji wprowadzić 
w życie. 

Skąd się to wzięło, że u szczytu swej potęgi i materialnego dobro
bytu, Rzeczpospolita jakby ostygła? Czy przyczyną był nieszczęśliwy 
wybór złego monarchy, czy też rację miał Gumilow, twierdząc, że 



moment pasjonarny nie trwa wiecznie i po osiągnięciu szczytu jest już 
tylko gorzej, zmniejsza się danego narodu potencjał dostosowywania oto
czenia do siebie, aż kończy się destrukcją i zapomnieniem, a w najlepszym 
razie - pokojowym współistnieniem z sąsiadami? 

Odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale wiele mówi liczba zmarnowa
nych okazji, jakie pojawiły się na przełomie XVI i XVII wieku, by już nie 
wrócić. Pierwszą taką okazją jest z pewnością unia brzeska, której sukces 
pozostał niepełny z powodu niepotrzebnego urażenia ambicji księcia Kon
stantego Ostrogskiego, a także dla niezrozumiałego z dzisiejszej perspek
tywy oporu duchowieństwa obrządku łacińskiego dla równouprawnienia 
biskupów unickich w senacie Rzeczypospolitej. 

Drugą przegraną sprawą było przekształcenie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. I znów, łatwo jest dziś 
dziwić się naszym przodkom, że dopiero, gdy Kozacy przyparli ich do muru 
pod wodzą Chmielnickiego, osłabieni potopem szwedzkim i najazdem 
moskiewskim usiłowali ratować co się da w ugodzie hadziackiej - i w roku 
1658 wydzielić w ramach Rzeczypospolitej Księstwo Ruskie. Niestety, było 

już na to za późno, a Rzeczpospolita, działając z pozycji słabości, a nie 
z pozycji siły, niewiele już mogła zdziałać. 

Przegrana trzecia to unia z... Moskwą. W roku 1600 projekt taki 
przedstawiło trzech wybitnych statystów, każdy z innego narodu Rzeczy
pospolitej: Lew Sapieha, Krzysztof Radziwiłł i Jan Zamoyski. Koncepcja 
polegała na tym, by stworzyć unię z dwoma monarchami - Borysem 
Godunowem i Zygmuntem III. Dopiero po śmierci któregoś z nich miał 
się pojawić temat jednego władcy dla obu krajów. Do zgody narodów nie 
doszło. Nie doszło też do niej w drodze Dymitriad. Co więcej, to chyba 
właśnie awantura moskiewska w początku XVII wieku była szczytem 
znaczenia polskiego oręża na wschodzie. I była to także ostatnia okazja 
zjednoczenia Polski, Litwy, Rusi i Moskwy na sposób w miarę pokojowy 
i względnie równoprawny. Czy plan powołania na tron moskiewski kró
lewicza Władysława (IV) był realny? Nie sposób powiedzieć. Na pewno 
nierealne było żądanie króla Zygmunta III, by to on osobiście otrzymał 
czapkę Monomacha. W ocenie Artura Górskiego, kandydatura Włady
sława potraktowana została bardzo poważnie. „W cerkwiach odprawiano 
modły za Władysława. Wydawano zarządzenia w jego imieniu i z jego 
pieczęcią. Oddano Żółkiewskiemu insygnia koronne, bito pieniądze 



z imieniem Władysława. 
Złożonego z tronu cara 
Wasyla Szujskiego wydano 
w ręce Żółkiewskiego wraz 
z jego braćmi, Dymitrem 
i Iwanem"5. Kolejną kon
cepcję unii polsko-rosyj
skiej przedstawił Stanisław 
August Poniatowski, ale 
wtedy wzajemne stosunki 
były już zupełnie niepo
równywalne z XVII-wiecz-
nymi. Król Stanisław mógł 
- przy dobrej woli carycy 
Katarzyny - liczyć najwy
żej na coś w rodzaju dzisiej
szego Związku Białorusi 
i Rosji. 

Cały nieszczęśliwy 
wiek XVII to opowieść 
0 tym, jak Rzeczpospolita 
podjęła ogromny wysiłek, przede wszystkim zbrojny, by przynajmniej 
zachować stan posiadania, i jak ten wysiłek na tyle wyczerpał jej siły, że 
w stuleciu następnym przestała być podmiotem polityki międzynarodowej, 
a zdegenerowała się do roli przedmiotu. Z roli tej nie wyszła aż do roku 
1918, a i wtedy jedynie na krótko. 

„Wiek XVII, w którym chorągwie polskie powiewają nad Kremlem 
1 pod Wiedniem, jest wiekiem wojen. Wypełniają one 85 lat; 85 lat wojny 
na jedno śmiecie, to proporcja zabójcza dla kultury. Dlatego, obok wszyst
kich znamion wielkości, są w nim na pół jawne, i coraz jawniej sze zapo
wiedzi rozkładu. Straszliwy upust krwi, olbrzymie zużycie energii, nadmiar 
kontaktu wojennego ze Wschodem - wszystko to obniża natężenie naszej 
świadomości europejskiej"6. 

5 A. Górski, Ku czemu Polska szła, Warszawa 2007, s. 327. 
6 T. Terlecki, dz. cyt., s. 37. 

Zygmunt III Waza 



Duch polski najpierw traci swoje zbrojne ramię, potem resztę ciała. 
Gdy umiera Jan III Sobieski, wraz z nim odchodzi w przeszłość polska 
tradycja wojenna, tradycja wielkich hetmanów: Chodkiewiczów, Żół
kiewskich, Koniecpolskich. Następne po Wiedniu wielkie zwycięstwo 
polskiego oręża to bitwa warszawska, dwa i pół wieku później, stoczona 
w obronie odrodzonego państwa na przedpolach stolicy. 

W wyniku rozbiorów polski duch narodowy staje się bezcielesnym 
upiorem. Stoi za nim jednak ogromna tradycja, sam zaś duch jest duchem 
wolności i poszanowania drugiego człowieka. Chyba stąd bierze się 
trudne do wytłumaczenia zjawisko, że Polska mimo zaborów nie prze
staje być atrakcyjna, nie przestaje promieniować i przekształcać zaborców, 
przybyszów z Zachodu i miejscowych Żydów. Jest jednak jasne, że wielka 
Rzeczpospolita nie ma już dla siebie miejsca. 

Mitowi starej Polski rzucił wyzwanie na przełomie XIX i XX wieku 
Roman Dmowski. Jego Myśli nowoczesnego Polaka, niewielka ksią
żeczka z 1903 roku, były prawdziwą rewolucją w myśleniu o ojczyźnie. 
Pierwszy rozdział zaczyna brutalnie: „Od dawna już mam poczucie tego, 

że nasz system politycz
nego myślenia - o ile 
o takim może być mowa 
- w dużej mierze zbudo
wany jest na fałszach". 
Potem jest już tylko 
ostrzej. Dmowski kwes
tionuje właściwie całą 
tradycję polskiej pań
stwowości, co jest o tyle 
łatwe, że od dwustu lat 
państwowość ta jest słaba 
albo zgoła nie istnieje. 
Ma przy tym rację, że by
towanie narodu bez moż
liwości tworzenia włas
nych form państwowych 
jest z konieczności ułom
ne. „Typ naszego życia 

Jan III Sobieski 



narodowego widocznie tak szybko się zmienia, że mózgi ludzkie nie 
mogą za tymi zmianami podążyć, i to właśnie mózgi najinteligentniejszej 
części społeczeństwa, na których ciąży tradycja lat tak niedawnych w cza
sie, a tak dawnych pod względem treści i fizjonomii życia. W warstwach 
młodych, związanych z tą tradycją słabiej, owe pojęcia powstają w ślad 
za nowymi pierwiastkami życia, podczas gdy sfera inteligencji eks-szla-
checkiej roi się od donkiszotów, obnoszących uparcie stare ideały, stare 
koncepcje i stare wypłowiałe frazesy. Z nowych przejawów życia umy
słowego biorą oni to, co im pomaga utrwalić się w starych złudzeniach, 
biorą pozbawione głębszego znaczenia wytwory chorobliwych indywi
dualności, produkty egzotyczne lub zwyczajną blagę zdawkową. Od tego 
zaś, co stanowi oś życia współczesnego, odwracają się, lub jeżeli widzą 
coś i rozumieją, to nigdy w zastosowaniu do własnego narodu" - pisze 
Dmowski. 

Dmowski jest, jak sądzę, najbardziej antypolskim z publicystów 
i działaczy politycznych. Z lektury Myśli nowoczesnego Polaka można 
wręcz wnosić, że najchętniej rozwiązałby naród polski ze wszystkimi jego 
oczywistymi brakami i wadami, a powołałby jakiś nowy, najchętniej 
angielski. 

Widząc, że świat w XX wieku jest światem zupełnie innym niż 
w stuleciach XVII czy XVIII - ostatnich, które oglądały niepodległą 
Rzeczpospolitą - Dmowski zaproponował zupełnie inną wizję narodu. 
Odrzucił dotychczasowe koncepcje dobrotliwego zarządzania wielkim 
wielonarodowym i wieloreligijnym państwem, zapragnął narodu może 
mniejszego, może w ostrzej wyznaczonych granicach, ale aktywnego, 
walczącego o swoje. Pisze: „Historia coraz wyraźniej udowadnia, że 
np. energiczna bezwzględna polityka Prus, posługująca się fałszem i wia-
rołomstwem, nie cofająca się przed najbrutalniejszym gwałtem, że poli
tyka ta dała potęgę istotną Prusom i stała się pomimo wszystko źródłem 
odrodzenia Niemiec". W dalszej części akapitu polemizuje z wizją daw
niejszą: „To świadectwo historii, że wszelka zdobycz, bez względu na to, 
jaką drogą osiągnięta, może stać się podstawą pomyślności narodu i jego 
postępu (nie wzgląd tedy na dobro narodu, ale tylko czysty ludzki wstręt 
do pewnych środków może nas powstrzymywać od używania ich w naro
dowej walce), że zatem w stosunkach między narodami nie ma słuszności 
i krzywdy, ale tylko jest siła i słabość, to nam nie przeszkadza powtarzać, 



że zbudowane na cudzej krzywdzie Prusy zatruły ducha niemieckiego, 
zdemoralizowały go, zabiły w narodzie niemieckim wielką myśl i szla
chetne uczucie, i wróżyć, że wszystko to stanie się źródłem zguby całych 
Niemiec". Zabawnym zbiegiem okoliczności jednocześnie pochwala bez
względne działania Prus, a przy tym naśmiewa się z wróżb katastrofy 
całych Niemiec - katastrofy, która nadeszła rzeczywiście; raz w roku 
1918, a po raz drugi - w 1945, bo jednej światowej wojny było Prusom 
za mało. 

W Myślach... szokuje zupełne odwrócenie dotychczasowego warto
ściowania historii: „Połączyliśmy się z Litwą, stworzyliśmy szlachtę 
litewską i ruską, zanim zdołała się ona ucywilizować należycie, zdobyć 
odpowiednią kulturę polityczną, zrównaliśmy ją z Polakami we wpływie 
na politykę Rzeczypospolitej, dzięki czemu wkrótce zdobyła ona prze
wagę i zwróciła nas frontem ku wschodowi, ku stepom, odciągając od 
zachodu i od morza. Zrobiliśmy to, bo nam więcej chodziło o spokój, 
o wygodną osłonę od niepokojącego nas ciągle Wschodu, niż o władzę, 
o jednolitość i o potęgę Rzeczypospolitej. Dla tej samej przyczyny pozwo
liliśmy się rozrosnąć i rozhulać kozaczyźnie. Wszystko to uważamy za 
szczyt mądrej i szlachetnej polityki, za najlepszy przykład do naśladow
nictwa". Istotnie, tak właśnie uważamy - co więcej, parę akapitów wyżej 
sam żaliłem się na naszych antenatów, że właśnie nie dość pozwolili „się 
rozrosnąć i rozhulać kozaczyźnie". 

„Gdy dziś powstaje kwestia stanowiska naszego wobec żywiołów 
obcoplemiennych w Polsce, powołujemy się na te wątpliwe humanitarne 
przykłady i żądamy ich naśladowania - pisze dalej Dmowski. - Wzorem 
w tym względzie jest nasza polityka ruska w Galicji. Czyż można znaleźć 
lepszy przykład wspaniałomyślności w polityce, jak kiedy rada powia
towa, złożona w znacznej większości z Polaków, jednogłośnie uchwala 
potrzebę założenia gimnazjum ruskiego w mieście?... Wprawdzie jedni 
głosują za uchwałą, żeby sobie zapewnić spokój od Rusinów, żeby się od 
nich odczepić, inni dlatego, że uważają za korzystne dla miasta powstanie 
nowej instytucji, bez względu na to, komu ona służy, że dla nich interesy 
miejscowych szewców i właścicieli kawiarni są stokroć ważniejsze od 
interesów narodowych - ale dlaczego nie nazwać tego wspaniałomyśl
nością, kiedy to brzmi tak ładnie!" A przecież myśląc po staropolsku, na
leżałoby owej radzie powiatowej przyklasnąć. Co więcej i dziś - w wieku 



Józef Piłsudski 

XXI - nikt nie byłby szczególnie zdziwiony, gdyby w mieście ze zna
czącą populacją Rusinów powołano dla nich gimnazjum. Ba, pewnie 
przyznano by nawet subwencję czy dotację oświatową ze środków pub
licznych. 

Powtarzającym się zarzutem jest bierność, pasywność Polaków -
Dmowski chciałby narodu aktywnego, samemu wyznaczającego sobie 
cele i przekształcającego otoczenie tak, by dopasować je do siebie, a nie 
odwrotnie. Brzmi znajomo? Musi, bo Dmowski to najwyraźniej nowy 
polski moment pasjonarny. Znacząco mniejszy od poprzedniego, który 
możemy nazwać jagiellońskim, ale realny. Na tyle mocny i na tyle -
w swojej epoce - trafny, że ukształtował myślenie znacznej części przed
wojennych Polaków. 

Jeżeli szukamy gdzieś źródeł słynnego bon motu Jerzego Giedroycia, 
że Polską rządzą dwie trumny: Piłsudskiego i Dmowskiego, to właśnie 
tutaj. Piłsudskijest ewidentnie pogrobowcempasjonarnościjagiellońskiej. 
Wychowany w kulcie powstania styczniowego - wszystkim żołnierzom 
nakazuje urzędowy szacu
nek dla powstańców, a prze
cież dystans, jaki dzielił II 
Rzeczpospolitą od powsta
nia styczniowego, jest taki 
sam, jaki dzieli nas od 
powstania warszawskiego. 
W swojej polityce wschod
niej myśli kategoriami 
odbudowy dawnych jagiel
lońskich dziedzin, choć 
może na nieco inny sposób 
- stąd znoszenie się z Pet-
lurą, stąd wyprawa kijow
ska, stąd próby tworzenia 
Litwy Środkowej, mającej 
być podstawą jednego 
z członów federacji naro
dów, takiej jak przed roz
biorami. 



Roman Dmowski 

W sferze polityki i władzy Dmowski bezapelacyjnie przegrał z Pił
sudskim. A jednak, mimo że marszałek miał w rękach armię i rząd, 
z jakichś przyczyn musiał iść ścieżkami wytyczonymi przez Dmow
skiego. Nawet przebieg granic na wschodzie nie miał nic wspólnego 
z koncepcjami federalistycznymi, a raczej z pomysłem Dmowskiego, by 
tak wykroić państwo, żeby polski żywioł wszędzie miał przewagę i by 
mógł inne narody zasymilować. Nawet po zdobyciu władzy w zamachu 
1926 roku Piłsudski nie potrafi odebrać Dmowskiemu rządu dusz (gdyby 
w latach 30. zorganizować w pełni uczciwe wybory, Narodowa Demo
kracja wygrałaby je w cuglach). Po śmierci Marszałka przyjęło to formy 
wręcz groteskowe, gdy osieroceni sanatorzy zaczęli przejmować hasła 
endecji, np. tworząc Obóz Zjednoczenia Narodowego. 

Mały moment pasjonarny - Polska Dmowskiego - nie trwał długo. 
Nowa Polska zawaliła się w roku 1939. Okupacja niemiecka i sowiecka 
znów przeorały naród, znów zniszczyły elity i kulturę materialną kraju. 

Od roku 1945 tłamszeniu 
i degeneracji podlegało 
całe życie społeczne. Mi
mo to, oba polskie duchy 
przetrwały i oba wciąż 
wpływają na naszą zbio
rową wyobraźnię. Nie 
ośmielam się tu wyważyć, 
który bardziej - choć 
wydaje się, że duchy te są 
nie do pogodzenia, a przy
jęcie jednego z konieczno
ści spowoduje odrzucenie 
drugiego. 

Żywotność ducha ja
giellońskiego dała się 
zauważyć choćby w fak
cie, że w roku 1991 Polska 
jako pierwsze państwo 
świata uznała niepodle
głość Ukrainy. Z punktu 



widzenia dawnej Rzeczypospolitej było to oczywiste. Uznanie Ukrainy 
było aktem sprawiedliwości dziejowej, czymś w rodzaju powrotu do 
ugody hadziackiej, choć na innych warunkach. Postendecy odebrali to 
negatywnie, pytając: „Po co? Cóż nam to dało poza pogorszeniem sto
sunków z Rosją?". Polska jagiellońska była zauważalna szczególnie 
mocno zimą 2004 roku, kiedy to ekscytowaliśmy się losami pomarań
czowej rewolucji. Prezydent Wiktor Juszczenko stał się dla Polaków 
w jakiś sposób gwarantem niepodległości Ukrainy, a co może ważniejsze 

- jej skonfliktowania z Rosją. Kolejną epifanię ducha jagiellońskiego 
przeżyliśmy w chwili inwazji rosyjskiej na Gruzję. Prezydent Kaczyński 
wraz z trzema prezydentami republik bałtyckich udał się niezwłocznie do 
Tbilisi, popierając Micheila Saakaszwilego. Dlaczego? Po co? Bez odwo
łania się do tradycji popierania wolności i prawa w bliższym i dalszym 
sąsiedztwie, trudno to wytłumaczyć. Z punktu widzenia gołego interesu 
narodowego mogło to być zapewne irracjonalne. A jednak skuteczne 
- i tanie. 

Czy powstanie dziś trzeci duch, trzeci moment pasjonarny, który 
poprowadzi Polskę w przyszłość? Na razie wydaje się, że jesteśmy już 
na prawym końcu skali zaproponowanej przez Gumilowa, co więcej, 
coraz silniejsze są impulsy destrukcyjne, niszczące naród polski. Polska 
rzadko i słabo angażuje się w zmianę świata wokół siebie, jest to wręcz 
uznawane za coś niepotrzebnego, rażącego. 

Wiele wskazuje na to, że nosicielem trzeciego impulsu dla polsko
ści był papież Jan Paweł II - byłby to impuls twórczo przetwarzający 
wielkoduszną i szeroką tradycję I Rzeczypospolitej. Czy jednak uda się 
przekuć myśl papieża w stosunki państwowe i społeczne? Oby nie zostały 
nam same kremówki. 

BARTŁOMIEJ KACHNIARZ 



Czy frondową publicystykę 
lat dziewięćdziesiątych - jak utrzymuje 

Przemysław Czapliński 
- można uznać za przejaw 

programowej restauracji 
sarmatyzmu? 

Moim zdaniem - nie. 
Tym, co postulowała 

„Fronda", była bowiem 
rechrystianizacj a, 

a nie - resarmatyzacja 
Polski. 
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becności sarmatyzmu we współczesnej 
rzeczywistości polskiej poświęcony jest 
87. numer gdańskiego „Przeglądu Poli

tycznego". Pisma ogromnie ważnego 
dla powojennego liberalizmu polskiego, 

odgrywającego od dawna rolę think-tanku 
kolejnych inkarnacji politycznego libera

lizmu. Dziś, być może, rola ta jest większa niż 
kiedykolwiek, gdyż premierem i szefem naj

większej partii jest człowiek wywodzący się właśnie 
ze środowiska gdańskich liberałów - Donald Tusk. Warto 

więc przyglądać się ideom kiełkującym w „Przeglądzie Politycznym". 

Autorzy tekstów skompilowanych pod zbiorczym tytułem Sarmatyzm 

i nowoczesność aspirują do pokazania istoty współzależności sarmackiego 
dziedzictwa i głównego nurtu polskiej kultury. Czynią to jednak z pozycji 
liberalnych. Popadają, w efekcie, w pułapki charakterystyczne dla libe
ralnego myślenia: determinizm historyczny i stereotypowe postrzeganie 
tradycji jako zasadniczej bariery dla postępu. Ogranicza to znacząco pole 
widzenia, uniemożliwiając zobaczenie „całego słonia". 

Neosarmatyzm - prawdziwy i urojony 
Najważniejszym tekstem numeru jest Konstruowanie tradycji. Sarmatyzm, 

uwłaszczenie mas i późna nowoczesność Przemysława Czaplińskiego. 
Zgodnie z tytułem, autor przedstawia współczesny dyskurs neosarmacki 
prowadzony na łamach „Frondy" czy „Arcanów" jako formę manipulacji 
tradycyjnymi kodami kulturowymi. Uczestnicy tego dyskursu nie posia
dają własnej wyrazistej tożsamości, a tradycji nie darzą - wbrew pozorom 
- szczególną estymą. Dziedzictwem sarmackim posługują się jako orężem 
popkulturowej wojny, którą prowadzą z nowoczesnością. Jednocześnie 
broń tę rozdają masom, styranym trudami transformacji i rozczarowanym 
duchową pustką nowej Polski. Poczucie marginalizacji i kulturowej alie
nacji polskiego plebejusza zostaje przykryte neosarmacką opowieścią. 
O narodzie, który był onegdaj wielki, i mógłby być takim nadal, gdyby nie 
paraliżowali go jego wrogowie - liberałowie, lewicowcy, mniejszości 
seksualne itd. Chcąc ukoić niepokój ducha prostego katolika, neosarmaci 



redukują swą narrację do afirmacji wszystkich jego przywar, jeśli tylko 
ułomnościom tym towarzyszy przywiązanie do wiary, ojczyzny i trady
cyjnego modelu rodziny. 

Nieszczerość intencji trądycjonalistycznych narratorów okazuje się 
jednak zgubna. „Nie zrekonstruowali sarmatyzmu, lecz skonstruowali 
polską przeciętność, do której dopisali kwalifikację sarmacką. Zniknęła 
szlachetność, została pospolitość" - pisze Czapliński. Rezultatem kultu
rowej „konkwisty" neosarmatów jest człowiek, o którym można jedynie 
powiedzieć, że jest „pijany i pobożny". Co więcej, powrót do tradycji 
w tak zubożonej postaci przebiega pod znakiem resentymentu. Kulturowe 
uwłaszczenie mas okazuje się bowiem możliwe jedynie kosztem 
„wywłaszczenia" innych - „nowocześników", jak ich określa Czapliński. 
Tym sposobem popkulturowa retradycjonalizacja okazuje się jedynie 
kolejnym wcieleniem dobrze znanego Ciemnogrodu. 

Nie zamierzam tu bronić moich starszych kolegów - Grzegorza Gór
nego (który, skądinąd, nigdy nie pisał o sarmatyzmie!) czy Krzysztofa 
Koehlera - w których wymierzona jest krytyka Czaplińskiego. Nie spo
sób jednak nie zadać pytania: czy są oni właściwymi adresatami polemiki 
poznańskiego filologa? Czy rzeczywiście frondową publicystykę lat dzie
więćdziesiątych można uznać za przejaw programowej restauracji sar
matyzmu? Moim zdaniem - nie. Istotą przesłania „Frondy" - w części, 
którą Czapliński analizuje - nie był postulat restauracji tradycji sarmac
kiej, lecz dostarczenie historycznej legitymizacji dla uczestnictwa chrze
ścijan w życiu publicznym współczesnej Polski. Pierwsza Rzeczpospolita 
była przez nią przywoływana nie jako wzór do kopiowania, lecz służyła 
za przykład szczęśliwego mariażu chrześcijańskiej aksjologii z efektyw
nym politykowaniem w ramach silnego i powszechnie szanowanego pań
stwa. Tym, co postulowała „Fronda", była bowiem rechrystianizacj a, a nie 
- resarmatyzacja Polski. 

Problem nietrafnego wyboru obiektu krytyki przez Czaplińskiego 
ma głębsze podłoże. Nie wiadomo bowiem, co właściwie rozumie on pod 
pojęciem sarmatyzmu. Drogą redukcji dochodzę jednak do wniosku, że nie 
to, czym był on w istocie - formacją kulturową Pierwszej Rzeczypospolitej 
zbudowaną wokół ideologii szlacheckiego republikanizmu. Oto za neo-
sarmatę uznaje on bowiem Zbigniewa Załuskiego, pułkownika Ludowego 
Wojska Polskiego, działacza PZPR i komunistycznego propagandystę. 



A jego książkę Siedem polskich grzechów głównych, w której ten ostatni 
dowodzi, że PRL-owska generalicja jest sukcesorką sarmackich hetma
nów - za manifest neosarmatyzmu. Jeśli zatem aktywny kolaborant 
sowieckiej agendy, jaką był PRL, uzyskuje - w wywodzie Czaplińskiego 
- status kontynuatora tradycji niepodległej Rzeczypospolitej (i to Pierw
szej!), to nie może dziwić uznanie przez niego „Frondy" za neosarmacką 
ekspozyturę. 

Przykładów tego rodzaju kategoryzacji jest w obszernym tekście 
Czaplińskiego znacznie więcej. Całość ma wszelkie walory erudycyjnej 
wariacji intelektualnej, ale, niestety, nie rzetelnej analizy. Gdyby było ina
czej, musiałoby pojawić się zastrzeżenie, że realny dyskurs neosarmacki 
we współczesnej Polsce jest zaledwie w powijakach, wykluwając się - po
woli i chaotycznie - w okolicach dyskusji między „Arcanami", „Pressjami" 
i „Frondą". Miarą zaawansowania tej debaty jest fakt, że najbardziej zde
cydowany głos zabiera w niej... houstoński periodyk „The Sarmatian 
Review", głównie dzięki zaangażowaniu w polskie sprawy jego redaktor 
naczelnej, prof. Ewy Thompson. Jest to j ednak poza polem widzenia Cza
plińskiego. Dlatego swoją krytyką neosarmatyzmu trafia on w tak spek
takularne jego przykłady, jak filmy Andrzeja Wajdy, syndykalizm pierw
szej „Solidarności" czy wspomniane już prokomunistyczne panegiryki 
pułkownika Załuskiego. 

Na łamach „Przeglądu Politycznego" bardzo ostro atakuje sarmację także 
Daniel Beauvois, francuski historyk zainteresowany problematyką współ
istnienia Polaków z innymi narodami z ziem dawnej Pierwszej Rzeczy
pospolitej. Tekstem Nowoczesne manipulowanie sarmatyzmem - czy 

szlachcic na zagrodzie był obywatelem? uderza on nie tylko w neosar-
matów, ale przede wszystkim w samo sedno sarmatyzmu - szlachecki 
republikanizm. Tonem starszego - i mądrzejszego - brata eksplikuje, jak 
bardzo Polacy się mylą, bajając o demokratycznym etosie obywateli 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Nie obywateli nawet, lecz mieszkańców, bo 
twierdzenie o istnieniu w Sarmacji społeczeństwa obywatelskiego jest 
historyczną fikcją, spreparowaną na potrzeby narodowej psychoterapii 
współczesnych Polaków. 

Dobre rady pana profesora 





Dekonstrukcji sarmackiej mitologii dokonuje Beauvois, atakując 
ideowy fundament dawnego ustroju - ideę równości. Zasadnicza pomyłka 
bierze się z wzięcia za dobrą monetę przemawiającego do „mało wyma
gającej wyobraźni przeciętnego Polaka" przysłowia „szlachcic na zagrodzie 
równy wojewodzie". W rzeczywistości słynna równość istniała wyłącz
nie na poziomie deklaracji, a prawdziwy status ubogiego szlachcica nie 
różnił się od sytuacji poniewieranego kmiotka. Nie można więc mówić 
o demokracji, a jedynie o oligarchii magnackiej, która dla uzasadnienia 
swoich rządów instrumentalnie wykorzystywała retorykę republikańską. 

Pomieszanie z poplątaniem - tak można streścić argumentację fran
cuskiego akademika. Jeśli bowiem chce się podważyć tezę o uprawnie
niach politycznych sarmackich chudopachołków, to nie przy pomocy 
pokazywania różnic majątkowych między nimi a ziemianami. Czyżby 
Beauvois nie rozróżniał równości formalnej i materialnej? Na to, niestety, 
wychodzi. Pisze bowiem: „nie sposób wręcz traktować poważnie przy
słowiowej równości (...) Status tych mało znanych przedstawicieli stanu 
szlacheckiego, o których nawet nie wiadomo, czy posiadali własną za
grodę, w żadnym wypadku nie mógł dorównać statusowi wojewody, ani 
nawet średnio zamożnego właściciela ziemskiego". Wyobraźnia polito
logiczna niszczyciela polskich mitów narodowych okazuje się więc być 
mniej wymagająca niż przeciętnego studenta politologii nad Wisłą, skoro 
różnice majątkowe uważa on za powód do kwestionowania równości poli
tycznej. Idąc tym tropem, powinien zakwestionować także uprawnienia 
obywatelskie współczesnych Francuzów czy Amerykanów, bo przecież 
między nimi też rozbieżności materialne występują. 

Bardzo chcąc uświadomić Polaków, że ich fałszywa duma z sar
mackich przodków jest wynikiem naiwnego sentymentalizmu i potrzeby 
„pokrzepiania serc", Beauvois wpada w tę samą pułapkę, co Czapliński. 
W jedną, monolityczną masę zlewają mu się sarmaci historyczni, dekla
ratywni i ci, którzy z sarmatyzmem walczyli. Tym sposobem za dowód 
pozorności szlacheckiego republikanizmu uznaje on... zapisy Konstytucji 
3 Maja. Dokumentu będącego zwieńczeniem pracy kilku pokoleń pol
skich reformatorów, zmierzającej do zakwestionowania ustroju sarmac
kiego i przebudowania go w duchu oświeceniowym. To, że - z koniecz
ności wyjścia naprzeciw konserwatywnym masom szlacheckim - twórcy 
konstytucji wpisali do niej mało odpowiadający rzeczywistości zapis g
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o szlachcie ziemiańskiej jako o pierwszym stanie w narodzie, jest dla 
Beavois dowodem zaprzeczenia ideom republikańskim. To tak, jakby 
wpisanie do „polskiej" konstytucji z 1952 roku przez komunistów bania-
luków o demokracji traktować jako sprzeniewierzenie się przez Polaków 
ideałom demokratycznym. 

W swoim agresywnym wywodzie porusza Beauvois, dość przypad
kowo, jak sądzę, problem rzeczywiście istotny - kwestię wykluczenia, 
na mocy drugiego Statutu litewskiego (1566) gołoty szlacheckiej z udziału 
w sejmikach. Interpretuje ją jednak jako dowód na fałszywość rzekomego 
demokratyzmu Pierwszej Rzeczypospolitej. Czy słusznie? Skoro cenzus 
majątkowy wśród sarmackiej szlachty świadczyć ma o braku demokracji, 
to czy słynna, uważana za pionierską dla procesu reform demokratycznych, 
angielska reforma z 1832 roku, przyznająca prawo wybierania 3,5 pro
centom mieszkańców kraju też była antydemokratyczna? O tym Beauvois 
nie pisze. Nie wiadomo więc, na jakiej definicji demokracji się opiera, 
formułując tak daleko idącą krytykę ustroju sarmackiego. Co więcej, kry
teria, którymi się posługuje, implikują zanegowanie istnienia na całym 
Zachodzie ruchów demokratycznych przed drugą połową XIX wieku, 
skoro - jak można rozumieć - warunkiem sine qua non demokracji jest 
powszechne prawo wyborcze. Swoją drogą, ciekawi mnie, czy Beauvois 
byłby skłonny uznać także Andrzeja Frycza Modrzewskiego, już w XVI 
wieku zwolennika rozciągnięcia praw obywatelskich na mieszczan i chło
pów, za demagogicznego reprezentanta ziemiańskiej oligarchii? 

Pułapki liberalizmu 

Ujęcie problemu relacji między sarmatyzmem i nowoczesnością przez 
autorów „Przeglądu Politycznego" nacechowane jest, jak zasygnalizo
wałem na początku wywodu, liberalnym doktrynerstwem. Zgodnie z nim, 
tradycja uznawana jest a priori za balast w procesie modernizacji. Igno
ruje się tu przypadki Japonii, Chin i Indii, które weszły na ścieżkę szyb
kiego rozwoju dzięki wydobyciu z własnych zasobów kulturowych i wy
eksponowaniu elementów sprzyjających unowocześnieniu. Ignoruje się 
również przypadek Stanów Zjednoczonych. Wbrew obiegowym opiniom, to 
nie wierne wcielenie w życie pomysłów ideologów oświecenia, lecz sięg
nięcie do dziedzictwa przednowoczesnego (na przykład tudorowskiego g
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prawodawstwa) i połączenie go z elementami intelektualnego dorobku 
oświecenia legło u podstaw amerykańskiego republikanizmu - ideowej 
lokomotywy Stanów Zjednoczonych. Wykazuje to Vincent Ostrom w Fede-

ralizmie amerykańskim. 

Sądzę, że właśnie ten mechanizm adaptacji powinien być kluczem do 
efektywnego wykorzystania spuścizny sarmackiej. Potencjał samoorga
nizacji podbudowanej ideologią praw obywatelskich jest, w warunkach 
globalizacji, korodującej scentralizowaną władzę państwową, nie do prze
cenienia. Warunkiem jest, oczywiście, krytyczna refleksja i zrewidowanie 
wielu elementów sarmackiego republikanizmu. 

Konkluzje te są jednak poza zasięgiem doktryny liberalnej, z jej 
liniową historiozofią, ujmującą rozwój jako proces usuwania kolejnych 
przeszkód dla postępu. Tradycja musi się tu jawić jako zasadnicza bariera 
dla rozwoju indywiduum. Tak też „Przegląd Polityczny" traktuje sarma-
tyzm. Nie stara się dotrzeć do jego istoty, lecz traktuje jako relikt, niemoż
liwy do usunięcia i pozostający w konflikcie z nowoczesnością. Liberałowie 
nie dostrzegają przy tym paradoksu towarzyszącego ich programowemu 
krytycyzmowi wobec tradycji, który wytknął im swojego czasu Zdzisław 
Kransodębski, pisząc, że „Dylemat każdego liberalizmu we wszystkich 
postaciach polega na tym, że wolne życie obywateli oparte jest na nor
matywnych zasobach, których źródła są pre- lub nieliberalne. I wydaje 
się, że liberalne zasady mogą niszczyć preliberalne wartości konieczne 
dla właściwego funkcjonowania życia społecznego. [...] Gdy więc wielu 
polskim liberałom wydaje się, że naczelnym problemem polskiego spo
łeczeństwa jest jego zamknięty charakter, a zadanie liberalizacji polega na 
jego otwarciu, w społeczeństwach ponowoczesnych pojawia się pytanie, 
co miałoby je domykać, porządkować, ograniczać i integrować. Faktycz
nie to pytanie stosuje się bardziej do społeczeństw postkomunistycznych, 
w których realny socjalizm naruszył normatywną strukturę w jeszcze 
większym stopniu, niż były to w stanie uczynić przemiany kulturowe na 
Zachodzie". To kolejny argument za szukaniem w tradycji sarmackiej 
modernizacyjnych inspiracji. 

W konsekwencji tego wszystkiego, „Przegląd Polityczny" przenosi 
punkt ciężkości liberalnej krytyki sarmatyzmu na teksty Czaplińskiego 
i Beauvois. A dywagacje Tomasza Mizerkiewicza (Sarmackie krajobrazy) 

o recepcji idei sarmackich na współczesnej Ukrainie (nota bene bardzo 



interesujące) odgrywają rolę jedynie prowokacyjnej ciekawostki, podob
nie jak esej Michała Otorowskiego o intelektualnych podróżach Jana 
Potockiego (Jan Potocki i ostatni Sarmaci). Przedruki przedwojennych 
tekstów Kazimierza Tymienieckiego i Antoniego Górskiego to z kolei efekt 
przyjęcia z góry założenia o anachroniczności tradycji. Przypominając 
akurat te głosy Drugiej Rzeczypospolitej, które są wobec sarmatyzmu 
krytyczne, ilustruje się tezę o jego nieprzystawalności do nowoczesności. 

Z „Przeglądu Politycznego" nie dowiadujemy się, paradoksalnie, 
wiele na temat sarmatyzmu. Znacznie więcej mówi nam on o polskim 
liberalizmie, który okazuje się, po raz kolejny, niezdolny do wyzbycia się 
doktrynalnych uprzedzeń wobec tradycji. Postrzega ją jako kulturowe 
fatum, odpowiadające za polskie zacofanie. To stanowisko znane, i wie
lokrotnie sprawdzone w praktyce. Tym gorzej, że wciąż nie podlega auto-
krytyce i rewizji. Gorzej dla liberałów, nie dla tradycjonalistów. 

Bibliografia: 

„Przegląd Polityczny" 2008, nr 87. 

Daniel Beauvois słynie ze swojej nierzetelności historycznej. W książce La 
Pologne. Historie, societe, culture (Paryż) pisał, że Polacy wygrali z Tatarami bitwę 
pod Legnicą w 1241 roku, że „prawie wszyscy królowie Polski byli cudzoziem
cami" czy że „Polacy i Ukraińcy poddali się nawzajem dzikiej konfrontacji na 
Wołyniu w 1943". Francuskiego historyka za rażące błędy i uproszczenia w jego 
wcześniejszych pracach krytykowali ostro m.in. prof. Stefan Kieniewicz i prof. 
Jan Dzięgielewski. 

V. Ostrom, Federalizm amerykański: tworzenie społeczeństwa samorządnego, 
tłum. J. Kubicka-Daab, M. Korzycka-Iwanow, Warszawa 1994. 

Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003. 
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Antykoncepcja ma nas 
„zabezpieczać" 
przed straszliwym 
niebezpieczeństwem, 
ma odgradzać nas 
od hałaśliwych, 
rozwrzeszczanych 
i zasmarkanych bachorów. 
Potomstwo, które w Biblii 
(a także w Koranie) 
pozostaje znakiem 
Bożej opieki, opatrzności 
i błogosławieństwa, 
zostaje 

przekształcone 
w groźbę, 
zakłócającą 
spokój 
i bezpieczeństwo 
dwojga 
dorosłych. 
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ie ma kwestii, która bardziej złościłaby 
świat w nauczaniu Kościoła katolickiego 

i papieży, niż antykoncepcja. Gumka i pi
gułka (nie tylko wczesnoporonna) pozostają 

w centrum dyskursów wszystkich przeciwników 
i krytyków (także z własnych, często kapłańskich, sze

regów) nauczania współczesnych papieży. Jeśli chce się 
zaatakować Benedykta XVI - to najlepiej obrzucić pomnik 

jego poprzednika kondomami. Gdy brakuje argumentów na polemikę ze 
spójnym, jednoznacznym i całościowym nauczaniem kolejnych encyklik 
i dokumentów Kościoła, nieodmiennie trzeba wspomnieć o milionach 
Afrykańczyków ginących co roku z powodu papieskiego sprzeciwu 
wobec antykoncepcji1, albo o setkach kobiet, które rodzą dzieci mężom 
alkoholikom, a nawet o odpowiedzialności Jana Pawła II i Pawła VI za 
„nędzę dzieci w Ameryce Łacińskiej, Afryce i innych krajach Południa"2. 
Kolejni, zwykle już katoliccy (przynajmniej według własnych deklara
cji), krytycy dokumentów papieskich wciąż przypominają o tym, że nie 
powinny być one traktowane jako ostateczna odpowiedź Kościoła, 
bowiem nie przyjął ich Lud Boży, który zdecydował się na „milczącą 
schizmę", wspieraną (dość głośno) przez zachodnich teologów. 

„A jeśli tak wygląda recepcja Humanae vitae, to czy nie jest to znak 
dla Kościoła rozumianego jako cały Lud Boży, że «doświadczenie» więk
szości świeckich (laicorum experientia) powinno być uznane za oznakę 
rozwoju doktryny o antykoncepcji. Tylko cały Kościół zachowany w jed
ności wiary jest uchroniony od błędu (por. Lumen gentium, nr 25). Czter
dzieści lat po ukazaniu się Humanae vitae wciąż trzeba zadawać to pytanie. 
Założenie, że Bóg nie przykazuje niczego, co byłoby niemożliwe, nie 
wyklucza bowiem stosowania rozumu. Wiara wbrew rozsądkowi nie należy 
do depozytu katolickiego nauczania, więc musi istnieć jakieś wyjście 

1 Norweski biskup luterański i sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej Gunnar 
Staalsett podczas spotkania Międzynarodowej Konferencji AIDS w Bangkoku przeko
nywał nawet (nie odnosząc się wprost do stanowiska Stolicy Apostolskiej), że wierność 
etyce społecznej i seksualnej wypracowanej w epoce sprzed pandemii AIDS jest 
„zbrodnią przeciw społeczeństwu". 
2 A. Domosławski, Prezerwatywa i śmierć, „Gazeta Wyborcza", 19-20 lutego 2005, 
s. 28. 



z obecnego impasu"3 - przekonuje na łamach „Tygodnika Powszechnego" 
jezuita o. Jacek Prusak. 

Pomijając już fakt, że gdyby przyjąć zakładane przez jezuitę rozu
mienie jedności Ludu Bożego, to w Kościele nie byłoby dogmatów 
w ogóle4, to trudno nie zauważyć, że w ten sposób przenosi on podmiot 
nieomylności z „następców świętego Piotra" na Lud Boży (nawet jeśli 
pozostaje on od papieży oddzielony swoją wiarą). A to w istocie oznacza 
odrzucenie nauczania Soboru Watykańskiego I, który jednoznacznie przy
pominał, że „gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy 
wykonując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy 
swego najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą 
wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece Bożej 
obiecanej mu w [osobie] św. Piotra, wyróżnia się tą nieomylnością, w jaką 
boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój Kościół dla definiowania nauki 
wiary lub moralności"5. Nieomylność jest zatem obiecana nie całemu 
Kościołowi, ale Kościołowi pozostającemu pod przewodem biskupa 
Rzymu, któremu to obiecana jest „nieomylność w sprawach wiary 
i moralności". I fakt, że dokumenty papieskie odnoszące się do antykon
cepcji nie były ogłaszane ex cathedra, niczego w tej kwestii nie zmienia, 
bowiem jak wskazuje Sobór Watykański II (na którego ducha tak często 
powołują się krytycy kościelnego stanowiska w sprawie antykoncepcji) 
„zbożną uległość woli i rozumu, w sposób szczególny należy okazywać 
autentycznemu urzędowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet 
wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra; trzeba mianowicie ze czcią 
uznawać jego najwyższy urząd nauczycielski i do orzeczeń przez niego 

3 J. Prusak SJ, Milcząca schizma, „Tygodnik Powszechny", 15 lipca 2008. 
4 Nie istniał bowiem w historii taki dogmat - włączając w to chrystologiczne zapisy 
Efezu czy Chalcedonu - który zostałby zaakceptowany przez wszystkich wiernych 
czy przywódców kościelnych. Po każdym większym soborze wyłaniały się grupy kon-
testatorów, które odmawiały uznania „nowych prawd wiary" i separowały się od głów
nego nurtu rozwoju chrześcijaństwa. Decyzje papieskie także wywoływały niekiedy 
takie sytuacje. Ale jakoś nikomu nie przychodzi do głowy sugerowanie, że w związku 
z tym należy unieważnić prawdę o podwójnej naturze Chrystusa czy dogmaty Vatica-
num Ii 
5 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus, par. 36. Cyt. 
za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV: Łateran V, Trydent, Watykan I, red. 
A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2005, s. 925-926. g
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wypowiedzianych stosować się szczerze, zgodnie z jego myślą i wolą, 
która ujawnia się szczególnie przez charakter dokumentów bądź też częste 
podawanie tej samej nauki, bądź przez sam sposób jej podawania"6. 

Trudno nie dostrzec, że akurat doktryna o antykoncepcji jest poda
wana często, regularnie i z niezmienną ostrością przez Piusa XI, Pawła VI, 
Jana Pawła II, a ostatnio Benedykta XVI. „Prawda zawarta w Humanae 

vitae jest niezmienna. Co więcej, właśnie w świetle nowych odkryć nau
kowych zawarte w niej nauczanie staje się bardziej aktualne i skłania do 
refleksji nad jej wewnętrzną wartością"7 - mówił obecny papież do 
uczestników kongresu z okazji 40-lecia encykliki Pawła VI. 

Prorockie ostrzeżenie 
przed rewolucją seksualną 
Encyklika Humanae vitae pozostaje żywym i przekonującym dowodem 
na to, że nośnikiem nieomylności i autentyczności nauczania katolickiego 
nie jest Lud Boży, nie są synodalne, soborowe czy papieskie komisje, 

6 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, par. 25, cyt. za: Sobór Waty
kański II, Poznań bdw., s. 129. 
7 Benedykt XVI, Encyklika, która stalą się znakiem sprzeciwu, „L'Osservatore 
Romano" 6/2008, s. 39. 



a jest nim sam papież, następca św. Piotra i zastępca Jezusa Chrystusa. 
W momencie powstawania dokumentu papieskiego bowiem zdecydowana 
część uczestników komisji powołanej przez Jana XXIII do rozpatrzenia 
problemu antykoncepcji opowiadała się za zamianą dotychczasowego 
nauczania Kościoła i uznaniem antykoncepcji za dopuszczalną metodę 
zapobiegania ciąży. Jej członkowie jeszcze latem 1966 roku przegłosowali 
(stosunkiem głosów 9 do 3 przy 3 wstrzymujących się), że antykoncep
cja nie jest wewnętrznie zła, a także (9 do 5 przy 1 wstrzymującym się), 
że da sieją pogodzić z nauczaniem Kościoła. 24 czerwca 1968 roku na 
podstawie tych orzeczeń biskupi przyjęli raport większościowy Odpo

wiedzialne rodzicielstwo, w którym zalecali papieżowi zmianę nauczania 
Kościoła. Tekst został przedrukowany przez „National Catholic Report" 
oraz „The Tablet"8. Papież jednak - jak sam przyznawał, po długim namy
śle - zadecydował inaczej i podtrzymał dotychczasową naukę Kościoła. 

Powodem było nie tylko głębokie przekonanie, że stanowisko kato
lickie najpełniej odpowiada naturze ludzkiej, ale również świadomość 
ogromu zagrożeń, jakie zrodzić może antykoncepcja w życiu społecznym. 
Tego rodzaju akceptacja, zdaniem Pawła VI: „otwiera szeroką i łatwą 
drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi oby
czajów"; przyczynia się do spadku szacunku mężczyzn dla kobiet, a także 
traktowania ich jak narzędzi służących zaspokajaniu żądzy fizycznej; 
wreszcie, może skłaniać rządy państw do przymusowego stosowania 
takich środków, także w odniesieniu do osób, które tego nie chcą9.1 choć 
w tamtym okresie obawy te mogły wydawać się przesadzone, to doświad
czenie ostatnich czterdziestu lat jednoznacznie pokazuje, że to Paweł VI, 
a nie jego krytycy, miał rację. Przyznają to zresztą wytrwali krytycy chrześ
cijańskiej moralności, którzy otwarcie twierdzą, że „pigułka i gumka" 
całkowicie zmieniły dotychczasowe rozumienie ludzkiej seksualności, 
małżeństwa i rodziny. 

I nie ma co ukrywać, że taki był cel tych, którzy rozpoczęli propa
gowanie antykoncepcji w dobie rewolucji seksualnej (której pigułka była 

8 E. Stourton, Prawda absolutna. Kościół katolicki we współczesnym świecie, tłum. 
A. Wosiek, Wrocław 2002, s. 78-79. 
9 Paweł VI, Humanae vitae, par. 17, cyt. za: Posoborowe dokumenty Kościoła kato
lickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki OMI, Kraków 1999,1.1, s. 32-33. 



jednym z głównych sprawców). „Zmiana relacji rodzinnych stała się (...) 
głośnym celem ruchu uczniów i studentów oraz ich «rewolucji seksual-
nej». A mieli na myśli inną niż ta, która rozgrywała się wokół nich. 
W opublikowanej w 1970 roku książce o wychowaniu antyautorytarnym 
czytamy: «Dopóki rodzina - koniec końców z przyczyn ekonomicznych 
- zachowuje trwałość, wolność seksualna przynosi tylko kiepską pociechę 
w zamian za uczucie obrzydzenia i przesytu codziennością))"10 - przeko
nuje lewicowa autorka Gabriele Gillen. 

I nie ma co ukrywać, że akurat ten cel (rozkład rodziny) udało się 
rewolucjonistom, przy pomocy głównej ich broni, jaką są „gumka i pi
gułka", zrealizować. Pierwszym ich zwycięstwem było podłożenie pod 
termin „odpowiedzialny seks" wyłącznie antykoncepcji. A przecież odpo
wiedzialny seks to przede wszystkim relacja, w której liczy się nie tylko 
moja przyjemność, ale również dobro drugiego, a także możliwość poja
wienia się trzeciego, który może i powinien być wdzięczny rodzicom za 
trud wychowania. Już tylko świadomość tego nakłada wędzidła na 
seksualne pragnienia. A zatem powinna być porzucona. I została. Pigułka 
antykoncepcyjna, powszechna dostępność aborcji, a także ułatwienia pro
cedur rozwodowych sprawiły, że już z samego słownictwa zniknęło kla
sycznie rozumiane słowo „odpowiedzialność", a zastąpił je substytut 
w postaci „bezpiecznego seksu" (tak jakby dziecko mogło być dla kogoś 
niebezpieczne). Skutki społeczne są zaś takie, jak przewidywał Paweł VI, 
czyli „ogólny upadek obyczajów", który rodzi całkiem wymierną biedę, 
przemoc i społeczne patologie11. Ich ofiarami są zaś, jak to zwykle bywa 
w takich sytuacjach, głównie najubożsi i najsłabsi. „Dyskredytując pury-
tańską etykę, kontrkultura podkopała cnoty bardziej służące biednym. 
Tym samym klasy niższe są nie tylko ofiarami własnej «kultury biedy», 
ale również otaczającej je kultury klas wyższych. Lekkie wykroczenie, 
które bezkarnie uchodzi nastolatkowi z bogatego przedmieścia, może 
mieć dosłownie fatalny w skutkach wpływ na życie czarnego nastolatka 
z centrum miasta"1 2 - wskazuje Gertrudę Himmelfarb. 

10 G. Gillen, Cud miłości. Krótka historia rewolucji seksualnej, w: Maj '68. Rewolta, 
red. D. Cohn-Bendit, R. Dammann, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Warszawa 2008, s. 108. 
11 M. Eberstadt, The Yindication o/Humanae vitae, „First Things" August/September 

12 G. Himmelfarb, Jeden naród, dwie kultury, tłum. P. Bogucki, Warszawa 2007, s. 41-42. 
2008. 



Innymi, nie do końca świadomymi, ofiarami antykoncepcji są 
kobiety. Pigułka, która miała nieść im „wyzwolenie", w istocie coraz czę
ściej skazuje je na samotność i odrzucenie. Odpowiedzialność mężczyzn, 
którzy mieli świadomość, iż ciąża oznacza dla nich konieczność wstą
pienia w związek małżeński, została zastąpiona przekonaniem, że obo
wiązkiem kobiety było zabezpieczenie się. A jeśli sama tego nie zrobiła, 
to powinna mieć pretensje głównie do siebie. Najwyższym stopniem 
odpowiedzialności za własną seksualność staje się w takim „wyzwolonym 
myśleniu" wręczenie koperty z gotówką konieczną do zabicia nienaro
dzonego dziecka. Ciąża, ojcostwo i macierzyństwo przestają już więc być 
przesłanką do małżeństwa. Samotne rodzicielstwo staje się coraz częściej 
normą niż wyjątkiem. Pigułka dotyka jednak również kobiety zamężne. 
Wierność małżeńska była bowiem często motywowana strachem przed 
pozamałżeńskim potomstwem oraz konsekwencjami społecznymi i oso
bistymi, jakie niesie ona ze sobą. W świecie, w którym można uchronić 
się od nich za pomocą kawałka plastiku czy pastylki (której nie musi 
zresztą łykać mężczyzna), wierność nie jest już chroniona przez strach, 
a pojęcie odpowiedzialności dawno wyparowało ze słowników współ
czesności. Literackich i kulturowych przykładów dostarcza choćby uwa
żana lektura Michela Houellebecąa. 

Propagatorzy antykoncepcji coraz częściej próbują też ograniczać 
ludzką wolność. Na razie nie chodzi jeszcze o przymusowe podawanie 
środków antykoncepcyjnych (choć pomysły, by za sterylizację płacić oso
bom ubogim, już pojawiają się w niektórych stanach USA1 3), ale o przy
mus wywierany na lekarzy czy farmaceutów, którym zabrania się prawa 
do odmowy podawania lub przepisywania środków, jakich stosowanie 
uznają oni za niezgodne z moralnością. Przykładem może być oburzenie 
„Dziennika", który poświęcił wielki artykuł temu, iż w jednym z warszaw
skich szpitali ginekologiczno-położniczych nie przepisuje się środków 
antykoncepcyjnych. W wielu krajach zresztą lekarze nie mają prawa 

13 Pomysł taki zgłosił John Labruzzo, republikański polityk z Mataire w stanie Nowy 
Orlean, który zaproponował, by władze lokalne wypłacały biednym, którzy zdecydują 
się na zabieg sterylizacji czy wasektomii, 1000 dolarów. Propozycja została ostro skry
tykowana przez arcybiskupa Alfreda Hughesa. Por. Archbishop condemns proposal to 
sterilize thepoor. Depesza Religion News Service. Cyt. za: http://pewforum.org/news/ 
display.php?NewsID= 16553 

http://pewforum.org/news/


odmawiać takich zachowań, a w innych - na przykład w Stanach Zjedno
czonych - próbuje się wprowadzić zapisy, które będą zawieszać wolność 
sumienia czy prawo do „klauzuli sumienia". Na razie, pod wpływem 
pamięci o zbrodniczych doświadczeniach eugenicznych, nie pojawiły się 
jeszcze propozycje legalizacji przymusowych sterylizacji, ale... nietrudno 
znaleźć wśród lekarzy rozmówcę, który z błyskiem w oku opowie o tym, 
jak (wbrew polskiemu prawu) podwiązał jajniki kobiecie, którą przyj
mował z ósmym porodem. Jej wola nie miała znaczenia, a powodem ta
kiego działania były opinie samego doktora. Na takie akty bywa też wyra
żana zgoda w krajach Trzeciego Świata. I choć jest to jedno z najbardziej 
fundamentalnych naruszeń wolności człowieka, to nikt specjalnie nie 
grzmi z tego powodu. 

A jednak, choć po latach nieuprzedzony obserwator nie powinien mieć 
wątpliwości, że w sporze między Pawłem VI a komisją teologów rację 
miał papież, to w momencie opublikowania encykliki wywołała ona nie
słychany skandal. Członkowie komisji odcięli się od decyzji papieskiej, 
a zachodnie konferencje episkopatów publikowały oświadczenia, z których 

Samotni papieże 
czuwają nad ludzką seksualnością 



mniej lub bardziej jednoznacznie wynikało, iż nie zgadzają się one z nau
czaniem papieskim. Najmocniejsze oświadczenie pochodziło od prymasa 
Holandii, kardynała Alfinka, który wprost stwierdził, że „encykliki nigdy 
nie są nieomylne". Podobnie nieprzychylne nauczaniu Kościoła było 
stanowisko prymasa Belgii, kardynała Suenensa, który nie tylko uznał 
Humanae vitae za sprzeczne z zasadą kolegialności, ale też utrzymywał na 
stanowisku krajowego duszpasterza rodzin kapłana ostro krytykującego 
Pawła VI i jego nauczanie. Nieco tylko ostrożniejsze były stanowiska epi
skopatów krajów niemieckojęzycznych. Ich członkowie zapewniali 
wprawdzie, że zgadzają się z nauczaniem Stolicy Apostolskiej, ale jedno
cześnie pozostawiali wiernym, a także duchownym, wolność interpretacji 
i przyjęcia lub odrzucenia tego nauczania we własnym życiu14. 

O wiele mocniejsza była reakcja duchownych i teologów. Listy pro
testacyjne czy akty porzucenia kapłaństwa były i tak najlepszą z możli
wych postaw. Znaczna większość zachodnich teologów zdecydowała się 
bowiem zlekceważyć stanowisko Kościoła i opowiadała się w swoich 
wykładach, publikacjach czy kazaniach przeciwko Pawłowi VI. A ten 
ostatni, obawiając się schizmy, nie podjął zdecydowanych działań mają
cych wprowadzić porządek w Kościele i jasność w nauczaniu. Skutki tego 
zaniedbania ciągnęły się przez kolejne lata. Hans Kiing, Charles Curran 
czy dziesiątki mniej znanych dogmatyków i moralistów nadal głosili, że 
antykoncepcja jest do zaakceptowania przez Kościół katolicki, który 
powinien zrobić to jak najszybciej, by nie tracić wiernych. Biskupi akcep
towali ten stan, obawiając się, że jasne i wymagające nauczanie może 
zniechęcać ludzi. 

Do tego nurtu kontestacji - nie ma co ukrywać, że już nieco prze
brzmiałego i reprezentowanego nadal przez rozmaitych starszych wiekiem 
duchownych - nawiązał niedawno „Tygodnik Powszechny", na łamach 
którego dyskusję nad koniecznością zmiany stanowiska papieskiego 
w sprawie antykoncepcji rozpoczął wspomniany już o. Jacek Prusak. 
Zastanawiające jest przy tym całkowite milczenie polskich hierarchów czy 
przełożonych, którzy nie zdecydowali się na publiczne przypomnienie 
zakonnikowi, jakie jest nauczanie Kościoła. Trudno nie dostrzec w tym 

14 J. Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, tłum. P. Skibiński, Radom 
2007, s. 107-109. 



zjawiska analogicznego do tego, które w latach 60. i 70. kazało biskupom 
zachodnim milczeć w obliczu głośnej antropologicznej herezji, jaką jest 
hałaśliwa propaganda katolickich zwolenników antykoncepcji. 

Osamotnienie papieża nie dotyczyło jednak wyłącznie Kościoła 
katolickiego. Było ono o wiele głębsze. Antykoncepcję zaakceptowały 
bowiem niemal wszystkie wyznania i nurty chrześcijaństwa. Konferencja 
z Lambeth (władza Wspólnoty Anglikańskiej) zrobiła to już w roku 1930. 
Po niej przyszła kolej w zasadzie na wszystkie wyznania protestanckie 
(także te, które odrzucają aborcję): zielonoświątkowców, baptystów, lute-
ran, reformowanych, Armię Zbawienia itd. Antykoncepcję (chociaż 
w ograniczonym stopniu) zaczęli akceptować także teolodzy i biskupi 
prawosławni (choć trudno tu mówić o jednolitym stanowisku). Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna w przyjętej na Synodzie w 2000 roku Koncepcji 

Socjalnej jasno wskazuje, że antykoncepcja nie jest szczególnie moralna, 
bowiem jest wyrazem sprzeciwu wobec woli Bożej, którą jest płodność 
małżonków. Nie oznacza to jednak, że w pewnych okolicznościach mał
żonkowie, za zgodą spowiednika, nie mogą zdecydować się na stosowa
nie środków zapobiegających ciąży (o ile nie są to środki wczesnopo-
ronne)15. Łagodniejsze stanowisko zajmuje o. John Meyendorff. „Istnieją 
formy regulacji poczęć, które będą do przyjęcia, a nawet niezbędne dla 
pewnych par małżeńskich, podczas gdy inne pary będą ich unikać. 
W szczególności jest to prawda o «pigułce». Problem regulacji poczęć 
i jej możliwych do przyjęcia form może być jedynie rozwiązany poprzez 
poszczególne pary małżeńskie"1 6 - wskazuje prawosławny teolog. Iden
tyczne podejście do problemu przedstawia patriarcha ekumeniczny Bart
łomiej I. „W odniesieniu do metod antykoncepcyjnych, to mężczyzna 
i kobieta mają swoje sumienie, swojego lekarza, swojego ojca ducho
wego. To nie moja sprawa"17 - przekonuje obecny duchowy przywódca 
prawosławnych, odwołując się do swojego poprzednika Atenagorasa. 

Tylko papieże nigdy nie zgodzili się na rezygnację z roli nauczycieli 
moralności, jaką powierzył im Jezus Chrystus. „Jezus Chrystus, czyniąc 

15 Socjalnąja koncepcja RusskojPravoslavnoj Cerkvi, Moskva 2001, par. XII.3, s. 141-142. 
16 J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leś
niewski, Lublin 1995, s. 74. 
17 O. Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartło
miejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 134. 



Piotra i Apostołów uczestnikami swojej boskiej władzy i posyłając ich, 
aby nauczali wszystkie narody Jego przykazań, ustanowił ich zarazem 
autentycznymi strażnikami i tłumaczami całego prawa moralnego, a więc 
nie tylko ewangelicznego, ale także naturalnego. Prawo bowiem natu
ralne jest wyrazem woli Bożej i jego wierne przestrzeganie jest ludziom 
konieczne do zbawienia"18 - pisał Paweł VI w encyklice Humanae vitae. 

Podobne stanowisko przyjmował Jan Paweł II choćby w encyklice Veritatis 

splendor. A w adhortacji Familiaris consortio podkreślał:, „w dziedzinie 
moralności małżeńskiej Kościół jest obecny i działa jako nauczyciel 
i matka. Jako Nauczyciel, niestrudzenie głosi normę moralną, która winna 
kierować odpowiedzialnym przekazywaniem życia. Kościół nie jest bynaj
mniej autorem tej normy, ani jej sędzią"19. Antykoncepcja i jej niszczący 
wpływ na chrześcijańskie i ludzkie życie moralne były zresztą poruszane 
w pierwszym cyklu katechez, w których papież z Polski sformułował 
wielką teologię płciowości. Kongregacja Nauki Wiary także wielokrotnie 
potępiała opinie teologów i duchownych, którzy wykraczali poza jasno 
sformułowane zasady moralności chrześcijańskiej. Stolica Apostolska 
zaangażowała się też w politykę, która wyraźnie przeciwstawiałaby się 
projektom antynatalistycznym. Wielkie kampanie Jana Pawła II dopro
wadziły nie tylko do tego, że udało się zablokować najbardziej drastyczne 
pomysły agend ONZ, ale także do tego, że zbudowano - dość wprawdzie 
chwiejną, lecz niemniej działającą - koalicję państw, które sprzeciwiają 
się „ograniczaniu przyrostu naturalnego". Wszystkie te działania separo
wały jednak papieża od głównego nurtu świata. Jego jasne nauczanie 
i otwarte działania były przeciwstawiane bardziej „postępowej" czy 
„wyrozumiałej" postawie prawosławnych lub protestantów. 

Zarzuty te jednak są zazwyczaj tylko pierwszym krokiem. W dalszej 
kolejności krytycy katolickiego stanowiska w sprawie antykoncepcji nie
odmiennie domagają się odrzucenia zasady ścisłej monogamii (zakazu 

18 Paweł VI, Humanae vitae, par. 4. 
" Jan Paweł II, Familiaris consortio, par. 32, cyt. za: tegoż, Dzieła zebrane, t. II, 
Kraków 2006, s. 92. 
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rozwodów), dopuszczenia (początkowo w pewnych okolicznościach) 
aborcji i wreszcie akceptacji związków homoseksualnych. 1 w zasadzie 
trudno im się dziwić. Jeśli bowiem, ich zdaniem, Kościół ma prawo zmie
niać nauczanie powierzone mu przez Boga, jeśli kierować się w tym 
powinien wyłącznie opinią większości (a przynajmniej głośniejszej czę
ści) wiernych - to nie ma najmniejszych powodów, by zaakceptować 
także inne części jego nauczania. „Milcząca schizma" (by posłużyć się 
terminologią ks. Jacka Prusaka) obejmować przecież może nie tylko 
kwestie antykoncepcji, ale także na przykład akceptacji związków homo
seksualnych czy kapłaństwa kobiet. Założenie, choćby czysto teoretyczne, 
że to ludzie określają, co jest dobre, a co złe (a takie założenie leży u pod
staw proponowanego myślenia), oznacza przecież w istocie uznanie, iż 
w nauczaniu Kościoła nie ma i nie może być nic wiecznego i niezmiennego. 
W społecznościach ludzkich wszystko bowiem przemija i się zmienia. 
I tak samo powinno być z nauczaniem katolickim. 

Problem polega tylko na tym, że założenie to jest nie do zaakcepto
wania przez Kościół katolicki. Według tego ostatniego, jak to wynika 
choćby z cytowanych poprzednio fragmentów encyklik Pawła VI i Jana 
Pawła II - Kościół i papiestwo nie są twórcami swojego nauczania, ale 
wyłącznie jego powiernikami. Katolicyzm to zatem trud cierpliwego 
odczytywania rzeczywistości, która nas otacza, a nie projekt, który można 



zmieniać w zależności od „modnego" w danym okresie czasu nastawie
nia. Rolą duchownych (w tym biskupów i papieży) jest głoszenie tej od
czytanej przez pokolenia świadków, świętych i mędrców rzeczywistości, 
a nie wymyślanie jej na nowo. Sobór Watykański II był tego zresztą naj
doskonalszym przykładem, szukając nie tyle nowej nauki, ile nowego 
sposobu przekazywania starych i niezmiennych prawd wiary. Odrzucając 
to fundujące Kościół przekonanie, katolicyzm skazałby się na los licznych 
wyznań protestanckich, w których moralne nauczanie Biblii poddawane 
jest głosowaniu, a prawdy wiary przyjmowane lub odrzucane w zależno
ści od woli członków czy liderów danej społeczności wyznaniowej. Mogą 
oni (jak w Kościele Anglii) odrzucić prawdę o istnieniu piekła albo też 
(jak w kongregacjonalistycznym Zjednoczonym Kościele Chrystusa) 
zaakceptować związki homoseksualne czy ordynacje transwestytów na 
duchownych. Jeśli nie istnieje prawda obiektywna (zawarta w Piśmie 
Świętym, Tradycji, ale i w istniejącym obiektywnie prawie naturalnym) 

- to nic nie stoi na przeszkodzie, by zmieniać dotychczasowe normy 
wiary. I, niestety, tak właśnie jest w zdecydowanej większości wyznań 
protestanckich (poza wspólnotami fundamentalistycznymi). Pierwszym 
zaś krokiem na tej drodze upadku, odejścia od biblijnej i chrześcijańskiej 
moralności, jest dopuszczenie antykoncepcji czy - nawet łagodniej 
- uznanie, że jest ona wewnętrzną sprawą małżonków2 0. 

Idąc dalej tym tropem, należałoby w ogóle zrezygnować z naucza
nia, które nie odpowiada wiernym (co w niektórych denominacjach pro
testanckich już nastąpiło). Należałoby też Magisterium Kościoła zastąpić 
jakimś Chrześcijańskim (lub Ekumenicznym) Instytutem Badania Opinii 
Publicznej, który na podstawie sondaży określałby, które z dogmatów, 
prawd wiary czy zasad moralnych są jeszcze akceptowalne, a które już 
nie. Można się z tego śmiać, tyle tylko, że wspólnoty chrześcijańskie tak 
właśnie podchodzące do swego nauczania już istnieją. Amerykańscy prez-
biterianie, kongregacjonaliści, metodyści czy anglikanie od dawna dys
kutują na swoich kongregacjach generalnych nad tym, z czego jeszcze 
trzeba zrezygnować, by nie tracić wiernych. Rozwody nie są już problemem 
od dawna (choć trzeba zresztą przyznać, że przynajmniej w przypadku 
niektórych wyznań, to właśnie one stały się podstawą ich powstania). 

20 M. Eberstadt, dz. cyt. 



Aborcja została zaakceptowana w momencie, gdy zmienił się nastrój spo
łeczny. „Małżeństwa homoseksualne" czy ordynacja aktywnych gejów 
na księży lub biskupów też już została (choć nie wszędzie) zaakcepto
wana. Powód nieodmiennie jest ten sam: inne nauczanie nie podoba się 
wiernym... 

Efekty są jednak odwrotne od zamierzonych: liberalne, rezygnujące 
z tradycyjnych wymagań wyznania tracą członków. Luteranie, episkopa-
lianie, metodyści, kongregacjonaliści - chociaż zrobili już wszystko, by 
przypodobać się wiernym - notują stały ich odpływ. Niemała część 
wyznawców skupionych do tej pory we wspólnotach liberalnych prze
chodzi do wspólnot konserwatywnych, więcej wymagających od swych 
wiernych. Rośnie liczba baptystów, zielonoświątkowców, prawosławnych 
i katolików. 

Dla katolika ważna jest jednak jeszcze jedna kwestia. Rolą 
Kościoła jest nauczanie, jak osiągnąć życie wieczne. Grzech jest prze
szkodą na naszej drodze do Boga. Jeśli więc nie zdefiniuje się jasno, co 
jest, a co nie jest grzechem, może się łatwo okazać, że - wprawdzie sze
roką drogą i bez większych wyzwań - ostatecznie dojdzie się do piekła, 
a nie do nieba. „Obowiązkiem duszpasterza jest przekazywanie nie
zafałszowanej nauki Kościoła na pytania zadawane przez szukających 
drogi. Wobec pytań, które zadaje sobie każdy żyjący wiarą chrześcija
nin, nie jest rolą duszpasterza wprowadzanie wiernych w wątpliwości. 
Jego zadaniem jest udzielenie kompetentnej i wyczerpującej odpowiedzi. 
Jeżeli sprawa jest określona przez Kościół, to tak należy to przedstawić 
wiernym i nie wprowadzać ich w błąd" 2 1 - podkreślał dominikanin 
o. Mirosław Pilśniak w liście do „Tygodnika Powszechnego". Twarde 
nauczanie, jasne stanowisko, choć może irytować przyzwyczajonych do 
wygodnego życia współczesnych, ma pomagać w uniknięciu tej okrutnej 
możliwości. Duchowni, instytucje kościelne czy całe wspólnoty, które 
odmawiają wiernym głoszenia prawdy (w imię sprawiania im przyjem
ności czy nienarzucania trudnych wymagań), mogą więc przyczyniać 
się do wiecznego potępienia świeckich. I za to będą rozliczani na sądzie. 
Nie przez liberalno-postępowe media, nie przez dziennikarzy, profe
sorów czy polityków, ale przez Boga. A ich grzechem będzie to, że 

21 M. Piślniak OP, Zadanie duszpasterza, „Tygodnik Powszechny", 29 lipca 2008. 



okazali się złymi pasterzami, którzy nad dobro owiec przedłożyli ich 
zadowolenie. 

Szukając źródeł postawy duchownych krytyków katolickiego sta
nowiska wobec antykoncepcji, nie należy jednak poprzestawać tylko na 
zarzucie chęci przypodobania się mediom czy współczesnemu światu. 
Problem leży bowiem głębiej. Wiele wskazuje na to, że jest nim uznanie, 
iż prawda obiektywna nie jest przekazywana przez Kościół, zaś jego orze
czenia i prawdy wiary należy czytać czysto kontekstowo. Wiara (rozumiana 
jako treść, a nie akt zaufania) przestaje być zatem prawdą objawioną, na 
straży której postawiona została instytucja wraz z odpowiedzialną osobą 
(następcami św. Piotra), a zaczyna być czystym kontekstem, za pomocą 
którego można z tekstu wydobyć niemal wszystko. Sięgając jeszcze głę
biej, przekonanie to wydaje się mieć swoje korzenie w protestantyzmie, 
który odrzucając instytucje, zdecydował się na powierzenie interpretacji 
Objawienia teologom i wiernym, co ostatecznie oznaczało indywiduali
zację i subiektywizację jej treści. Ten „protestancki błąd" prowadził nie
odmiennie jedną z dwóch dróg: albo ku biblijnemu fundamentalizmowi, 
który rygorystycznie przestrzegał zapisów Biblii, bez najmniejszego spoj
rzenia na kontekst ich powstawania, albo ku teologicznemu moderniz
mowi, który wszystko sprowadzał do kontekstu. 

Kwestie autorytetu Kościoła i źródeł jego nauczania, choć niewątpliwie 
ważne, nie wyczerpują jednak problemu antykoncepcji. U źródeł nau
czania katolickiego w tej sprawie leży bowiem nie tyle wiara w nieomyl
ność papieży (chociaż trudno odmówić tu racji ojcu Pilśniakowi, który 
wskazuje, że Jeżeli Kościół głosem pięciu kolejnych papieży odrzuca 
antykoncepcję, to - jak podkreśla bp Andreas Laun - nie jest możliwe, 
aby Duch Święty dopuścił, aby wprowadzali wiernych w błąd"2 2), ile naj
głębsze rozpoznanie natury człowieka, ludzkiej miłości i świata w ogóle. 
W nauczaniu tym jak w soczewce zbiegają się wszystkie elementy kato
lickiej antropologii i ontologii. Człowiek, według niej, jest osobą, czyli 

22 Pielęgnowanie seksu. Z o. Mirosławem Pilśniakiem rozmawia Tomasz Ponikło, 
„Tygodnik Powszechny", 15 lipca 2008. 
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istotą zdolną nie tylko do myślenia i autorefleksji, ale w nie mniejszym 
stopniu także do miłości. Jako byt niepełny, niezrealizowany, dążący „do 
znalezienia w drugim swojej całości"2 3, człowiek - i to nawet, gdy prze
żywa (niekiedy wybraną) samotność - ukierunkowany jest na Innego. 
Obecna jest w nim relacja „do", oczekiwanie na komunię osób. Pełnią 
człowieczeństwa nigdy nie jest zatem jednostka, ale zawsze wspólnota 
mężczyzny i kobiety. „Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie 
tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii"2 4 - podkreśla Jan Paweł II 
w katechezach o małżeństwie. A to oznacza, że pełnią człowieczeństwa, 
której każdy człowiek szuka (choć niekiedy - w imię innych wartości 

23 Benedykt XVI, Deus caritas est, par. 11, Kraków 2006, s. 19. 
24 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie a sakramentalność 
małżeństwa, Watykan 1986, s. 40. 



- może się jej wyrzec, ale ponosząc realną i odczuwalną stratę), pozostaje 
miłość małżeńska. Cytowane przez Księgę Rodzaju słowa Adama po 
stworzeniu Ewy są tego najmocniejszym wyrazem: „ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta 
z mężczyzny została wzięta". I zaraz potem Pismo dodaje: „Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2,23-24). Jan Paweł II nadaje tym 
słowom i samej płciowości jeszcze głębsze, osobotwórcze znaczenie: 
„kobiecość niejako odnajduje się w obliczu męskości, podczas gdy 
męskość potwierdza się przez kobiecość"2 5. 

To wzajemne uzupełnianie się, dopełnianie czy obdarowywanie 
dokonuje się jednak poprzez cielesność. Ludzka miłość jest nie tylko 
duchowa, lecz także materialna i zmysłowa, a język, jakim się ona posłu
guje, jest „mową ciała". Najpełniejszym jej wyrazem pozostaje seksual
ność, która jest nie tylko metodą prokreacji czy osiągania przyjemności, 
ale również mową, którą małżonkowie komunikują sobie wzajemnie to, co 
ich łączy, i pokazują, co jest celem ich miłości. Dyskutując o celowości 
małżeństwa, trzeba wskazać na dwa zasadnicze jego wymiary. Pierwszym 
jest osiąganie pełnej jedności, budowanie godnego człowieczeństwa 
i osiąganie świętości („staną się jednym ciałem"). Owa jedność pozos
taje możliwa tylko w sytuacji absolutnej monogamii, wierności jednej, 
wybranej osobie, z którą tworzymy „wspólnotę losu". Wspólnota ta - jak 
wskazuje Paweł VI w Humanae vitae - musi być: ludzka (zmysłowa 
i duchowa), czyli taka, w której nie chodzi o emocje, ale o świadomy akt 
woli; pełna, czyli taka, w której małżonkowie stają się dla siebie darem 
w pełni, bez wyjątków i egoizmu; wierna; i wreszcie płodna, czyli nie 
wyczerpująca się w relacji dwóch osób, ale otwarta na stwórcze działanie 
Boga26. Tylko zachowując (a dokładniej: osiągając) te cechy, miłość mał
żeńska może stać się obrazem miłości Bożej, a także uczestniczyć we 
wciąż powtarzanym akcie stworzenia świata, którego szczególnym obra
zem jest akt seksualny i proces wychowania dzieci. 

Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, jeśli ma rzeczywiście 
realizować zawarty w nim potencjalnie cel, musi stawać się ofiarowywaniem 

25 Tamże, s. 42. 
26 Paweł VI, Humanae vitae, par. 9, s. 26. 



się sobie w całości. Mąż i żona, mężczyzna i kobieta pozostają przy tym 
zawsze istotami cielesnymi. A zatem ofiarowują się sobie jako istoty cie
lesne, materialne, a nie jako byty duchowe czy psychiczne. Dar ten 
zawiera w sobie także zwieńczenia męskości i kobiecości, którymi są 
ojcostwo i macierzyństwo. „Połączenie z drugą osobą w akcie płciowym 
to jak potwierdzenie w mowie ciała: «oddaję ci się w całości». Każda 
próba świadomego ubezpłodnienia tego aktu przez antykoncepcję, ste
rylizację czy inne środki sprawia, że mowa ciała staje się fałszywa. To 
tyle, co głosić całkowite oddanie siebie, równocześnie zatrzymując część 
siebie - własną płodność - lub odrzucając płodność drugiej strony. Tym 
samym dar z siebie nie jest ani dawany, ani przyjmowany w całości, 
a małżonkowie - pomimo najlepszych intencji - traktują siebie jak przed
mioty, a nie jak osoby"2 7 - przekonuje teolog Mary Healy. Jeszcze moc
niej tę samą prawdę wyraża Rocco Buttiglione: „Wspólnota losu, którą się 
tworzy z drugim, jest równocześnie decyzją wejścia w nowy i głębszy 
wymiar własnego człowieczeństwa, tak jak jest ono określone przez 
własne bycie mężczyzną lub kobietą. W ten głębszy wymiar wchodzi 
możliwość ojcostwa i macierzyństwa. Wymiar ten jest wymiarem prze
znaczenia własnego i drugiego (...) Czy można interweniować w strukturę 
aktu seksualnego, odcinając go sztucznie od tego swojego przeznaczenia, 
bez naruszenia całego splotu znaczeń i wartości?"2 8 - retorycznie pyta 
włoski filozof. Sztuczne odrzucenie własnej płodności poprzez antykon
cepcję staje się przy takiej perspektywie nie tylko sprowadzeniem siebie 
do przedmiotu rozkoszy dla drugiego i drugiego do przedmiotu rozkoszy 
dla siebie, ale - na głębszym poziomie - odmową realizacji własnego 
przeznaczenia, urzeczywistnienia pełni własnego człowieczeństwa, 
a także odrzuceniem zaproszenia Boga do uczestnictwa w Jego stwór
czym akcie. 

27 M. Healy, Mężczyźni i kobiety są z raju. Przewodnik po teologii ciała Jana Pawła II, 
tłum. J. Jaworska, Warszawa 2008, s. 97. 
28 R. Buttiglione, Dar ciała darem osoby. Autonomia sumienia wobec autonomii 
prawdy. Uwagi dotyczące wybranych aspektów współczesnego sporu o encyklikę 
Humanae vitae, tłum. T. Styczeń, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus 
odwołuje się do zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, 
Lublin 2001, s. 163. 



Apologia cielesności 
Papieski sprzeciw wobec antykoncepcji pokazuje również głębię oraz 
całościowość katolickiej afirmacji cielesności i materialności. Nie ma 
w niej miejsca na manichejskie odrzucanie i potępianie cielesności czy 
próby separacji wymiaru duchowego i cielesnego. „Kocha jednak nie 
sama dusza, ani nie samo ciało: kocha człowiek, osoba, która kocha jako 
stworzenie jednostkowe, złożone z ciała i duszy. Jedynie wówczas, gdy 
obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną całość, człowiek staje się 
w pełni sobą"29 - podkreśla Benedykt XVI. W przypadku miłości cieles
nej oznacza to tyle, że autentyczna ludzka miłość musi zaakceptować 
swój wymiar cielesny, i to nawet w najbardziej biologiczno-psycholo-
gicznych wymiarach. Ta akceptacja oznacza zaś, ni mniej ni więcej, tylko 
spokojną zgodę na fakt, że „tworzywem" dla miłości małżeńskiej nieod
miennie jest pożądanie, popęd seksualny. Jego celem jest zaś przedłu
żenie gatunku. „Celem właściwym popędu jest istnienie gatunku Homo 

sapiens, jego przedłużanie, procreatio, a miłość osób, mężczyzny 
i kobiety, kształtuje się w obrębie tej celowości, niejako w jej łożysku, 
kształtuje się jakby z tego tworzywa, którego popęd dostarcza. Może się 
więc ona prawidłowo ukształtować tylko o tyle, o ile kształtuje się w ści
słej harmonii z właściwą celowością popędu"3 0 - wskazuje Karol Woj
tyła w Miłości i odpowiedzialności. Odrzucenie celowości popędu ozna
cza zatem odrzucenie tworzywa, z którego miłość się tworzy, i które ją 
kształtuje31. 

Natura ludzka, struktura popędu, staje się w takiej sytuacji elemen
tem ujawniania prawa Bożego w prawie naturalnym. Urządzenie rzeczy
wistości, ludzkie potrzeby, ale też dążenia stają się lekcją, którą trzeba 
odczytać, by ujawnić zasady i normy moralne. To stąd bierze się zgoda 
na „metody naturalne", które nie tyle czynią z człowieka „przedmiot 

29 Benedykt XVI, Deus caritas est, par. 5, s. 10. 
30 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 51-52. 
31 Trudno nie zadać sobie pytania, na ile zjawisko masowych rozwodów, rozpadu mał
żeństw nie jest związane właśnie z odrzuceniem owej celowości popędu, czyli porzu
ceniem płodności, jako istotnego elementu życia małżeńskiego. Badania naukowe 
pokazują, że kobiety stosujące środki antykoncepcyjne stają się mniej atrakcyjne dla 
partnerów i są częściej porzucane... g
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panowania", ile pozwalają mu odnaleźć we własnej strukturze osobowej 
środki pozwalające rozpoznawać cykle płodności. Zamiast podporząd
kowania się technice i technologii, człowiek otrzymuje zatem (z samego 
prawa natury32) propozycję nie tylko pełnej realizacji swojego człowie
czeństwa, ale także ćwiczenia się w cnocie umiarkowania i postu. Mał
żeństwo - wbrew zarzutom licznych jego krytyków - nie jest już zatem 
zalegalizowaną prostytucją, ale wspólnotą miłości, która zakłada także 
okresową wstrzemięźliwość. 

Katolicka apologia cielesności dostrzegalna jest również w głębo
kim przekonaniu, że sama intencja aktu nie wystarczy, istotna jest bowiem 
również jego realna treść. Sugestie zatem, by za wystarczający warunek 
dopuszczalności antykoncepcji uznać fakt, iż małżeństwo nie wyklucza 
dzietności33, jest całkowicie odrzucany. Intencje są oczywiście ważne (co 
szczególnie dobrze widać w przypadku małżeństw, które intencjonalnie 
stosują metody naturalne, by wykluczyć w ogóle posiadanie dzieci czy 
ograniczyć ich liczbę34), ale nie mniej ważna jest materia aktu, o którym 
mówimy, a ta pozostaje obiektywnie zła i nawet najlepsze intencje nie 
mogą tego zmienić (choć mogą oczywiście wpłynąć na całościową ocenę 
moralną danej sytuacji). Moralność aktu małżeńskiego musi zatem zakła
dać nie tylko intencje, zamiary czy psychiczne nastawienie, ale w nie 
mniejszym stopniu styl i sposób jego realizacji. A że miłość to nie tyle 
stan uczuciowy i przywiązanie do podjętej kiedyś decyzji, ile kolejne akty 
woli i decyzje - oznacza to, że każdy akt seksualny powinien stawać się 
potwierdzeniem decyzji o wstąpieniu we wspólnotę losu podnoszącą 
nasze człowieczeństwo na wyższy stopień rozwoju. To zaś jest możliwe 
tylko o tyle, o ile uwzględni się jego cielesno-doczesną celowość. 
Duchowy wymiar małżeństwa może realizować się zatem tylko przez 
wymiar materialny, który jest wyrazem woli Bożej. „Kiedy małżonko
wie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie 
dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety 

32 Będącego, co podkreśla Jan Paweł II, „wyrazem urzeczywistniającego się w naturze 
planu Stwórcy". Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, s. 477. 
33 Taką wykładnię stosunku do antykoncepcji przyjmują konserwatywni luteranie 
z amerykańskiego Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri, a także część katolickich 
teologów. 
34 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, s. 478. 



i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę «sędziów» 
zamysłu Bożego i «manipulują» oraz poniżają płciowość ludzką, a wraz 
z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość «całkowitego» 
daru z siebie"35 - podkreślał Jan Paweł II. A Benedykt XVI w liście do 
uczestników międzynarodowej konferencji z okazji 40-lecia Humanae 

vitae potwierdził tę jednoznaczną naukę: „Możliwość zrodzenia nowego 
życia ludzkiego jest wpisana w integralny dar małżonków. Jeżeli bowiem 
wszelka forma miłości ma na celu szerzenie pełni, jaką żyje, miłość mał
żeńska ma własny sposób udzielania się: poczęcie dzieci. W ten sposób 
nie tylko jest ona podobna, ale uczestniczy w miłości Boga" - napisał 
papież i dodał: „wykluczenie tego wymiaru poprzez działanie, które ma 
na celu uniemożliwienie prokreacji, oznacza zanegowanie intymnej 
prawdy o miłości małżeńskiej"3 6. 

Odrzucenie (czysto techniczne) płodności oznacza również zdecydowaną 
odmowę uczestnictwa w dziele Boskiego stworzenia, a pośrednio zane
gowanie wartości stworzenia w ogóle. Małżonkowie, którzy nie chcą 
pozostawać otwarci na nowe życie, w istocie - by posłużyć się termino
logią Dostojewskiego - „zwracają Bogu bilet", odmawiając zaangażo
wania w kreację świata i wypełnianie pierwszego przykazania, jakim 
pozostaje Boskie wskazanie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28). Sztuczne oddzie
lenie od siebie wymiaru miłości i oddania, uzupełniania się oraz płodno
ści oznacza także, w wymiarze społecznym, zachwianie tradycyjnego 
rozumienia celowości aktu płciowego, którym było założenie monoga-
micznej rodziny, mającej nie tylko zaoferować wsparcie kobiecie i męż
czyźnie, ale również prowadzić do zrodzenia potomstwa. Akceptacja 
odmowy realizacji tego celu w istocie prowadzić może (i rzeczywiście 
prowadzi) do formułowania nowych celowościowych rozumień aktów 

15 Jan Paweł II, Familiaris consortio, par. 32 , s. 92. 
36 Cyt. za: Depesza Katolickiej Agencji Informacyjnej z 3 października 2008 pt. Bene
dykt XVI potwierdza stanowisko nt. antykoncepcji z encykliki „ Humanae vitae ". 

Antykoncepcja 
i inne grzechy 



płciowych. Nie mają one być już czynnikiem reprodukcji gatunku i prze
dłużenia doczesnego trwania swego rodu, ale mają stać się wyłącznie 
aktami czystej przyjemności, samorealizacji i samopogłębiania się, 
a w najlepszym razie wzajemnego wspierania się. Przy takim rozumieniu 
miłości osłabione zostają jednak jasne przesłanki naturalne, na podstawie 
których można uznać za niegodne człowieka akty homoseksualne. 

Te ostatnie są przecież także działaniem - przynajmniej dla homo
seksualistów - przynoszącym przyjemność, wywołującym samorealiza
cję (choćby na poziomie behawioralnym), a niekiedy oferującym jakąś 
formę wzajemnego wsparcia. Na pierwszy rzut oka, jedynym celem, któ
rego nie realizują homoseksualiści w swoich związkach, jest właśnie 
płodność. Jeśli zatem uznamy, że nie jest ona koniecznym elementem 
relacji miłosnej, to w istocie nie będzie większych problemów z zaak
ceptowaniem stałych związków homoseksualnych. Dowodem - może nie 
logicznym, ale empirycznym - na prawdziwość takiego założenia jest 
doktrynalna działalność wyznań protestanckich. Zdecydowana większość 
z tych wspólnot, które zaakceptowały antykoncepcję, wcześniej czy póź
niej, mniej lub bardziej wprost, uznała akty homoseksualne, a nawet bło
gosławienie takich par za dopuszczalne. Ostatnio na dość ostrożny krok 
w tym kierunku zdecydowali się amerykańscy prezbiterianie, którzy 
uznali, że pastorka, która pobłogosławiła związek osób tej samej płci, nie 
powinna zostać ukarana, choć sprzeniewierzyła się zarówno wyraźnemu 
nauczaniu Pisma Świętego, jak i konstytucjom Kościoła Prezbiteriań-
skiego USA. 

Można uznać tę zbieżność stanowisk za czysty przypadek, ale... 
takich przypadków jest zbyt wiele, by nie móc z nich wyciągnąć jasnych 
wniosków. Na coraz powszechniejszą akceptację związków jednopłciowych 
- poza rozerwaniem naturalnej łączności między seksem a płodnością 
- wpływają także inne procesy społeczne: nietrwałość relacji, akceptacja 
dla rozwodów czy rozmywanie tradycyjnych kategorii moralnych. Jednak 
jednym z głównych powodów postępów rozwiązłości jest dostępność 
pigułki antykoncepcyjnej i prezerwatyw. 

Nieustająca medialna promocja antykoncepcji jest także jednym 
z istotnych kulturowo składników „cywilizacji śmierci". Nie tylko setki 
reklam, lecz także język, jakim się posługujemy, mówiąc o „gumkach" 
czy „pigułkach", buduje poczucie zagrożenia, jakim mają być dzieci dla 



własnych rodziców37. Antykoncepcja ma nas „zabezpieczać" przed tym 

niebezpieczeństwem, ma odgradzać nas od hałaśliwych, rozwrzeszczanych 

i zasmarkanych bachorów. Potomstwo, które w Biblii (a także w Kora

nie)3 8 pozostaje znakiem Bożej opieki, opatrzności i błogosławieństwa39, 

zostaje przekształcone w groźbę, zakłócającą spokój i bezpieczeństwo 

dwojga dorosłych. Każde kolejne dziecko rodzi zagrożenie dla rodzeństwa. 

Takie kulturowe ujęcie zamyka cywilizację zachodnią na wymiar nadziei, 

skazując ją na powolne demograficzne samobójstwo. 

Uznawanie dzieci za groźbę dla rodziców40 ma, poza cywilizacyjnym, 

także całkowicie moralny i jednostkowy wymiar. Ofiarą takiego myśle

nia stają się bowiem całkiem realne dzieci. I to nie tylko dlatego, że pewna 

część pigułek antykoncepcyjnych ma podwójne działanie: zapobiegające 

poczęciu, ale też wczesnoporonne, lecz również dlatego, że w atmosferze 

moralnej wykształconej przez powszechność antykoncepcji, o wiele 

łatwiej zdecydować się na aborcję (także tę reklamowaną jako „antykon

cepcja po"). Jak wskazywał Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae, 

37 Papież Jan Paweł II mówi o tym myśleniu wprost, jako o spisku przeciwko życiu: 
„Można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciwko bezsilnym: życie, które 
domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub 
traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. 
Człowiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub - po prostu - samą swoją 
obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom uprzywilejowa
nych, bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy 
wyeliminować". Jan Paweł II, Evagelium vitae, par. 12, w: Dzieła zebrane, 1.1, s. 541. 
38 Widać to w krajach islamskich, gdzie reklamy przeciwstawiające sobie bogatą parę 
z dwójką dzieci i prezerwatywami w szufladach oraz biedną parę z dziesiątką brudnych 
dzieci, za to niestosujących antykoncepcji - nie odniosły oczekiwanego skutku, 
bowiem ludzie wyciągnęli z nich prosty wniosek, że Bóg ukarał parę za stosowanie nie
godnych środków niedostatecznym błogosławieństwem, które wyraża się w liczbie 
dzieci. 
39 Dokładnie tak samo rozumie je zresztą Sobór Watykański II, jednoznacznie wska
zując, że „dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i przynoszą rodzicom najwięcej 
dobra". Por. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium 
et spes, par. 50, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
bdw., s. 579. 
40 Groźbę dotykającą najgłębszego współczesnego myślenia o wolności i szczęśliwym 
życiu, które uznaje za dobre życie takie, które „polega na ciągłym eksperymentowa
niu i zaczynaniu od nowa" (por. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości, 
tłum. E. Kosińska, Warszawa 2003, s. 153). W takim życiu dzieci niewątpliwie mogą 
przeszkadzać. 



„mentalność antykoncepcyjna" sprawia, że dla ludzi, którzy stosują anty
koncepcję, pokusa aborcji staje się o wiele silniejsza, jeżeli dojdzie do 
„poczęcia «niechcianego» życia". A wszystko to mimo tego, że antykon
cepcja oraz aborcja to zło moralne zupełnie innego rodzaju i odmiennego 
ciężaru moralnego: J e d n o jest sprzeczne z pełną prawdą aktu płciowego 
jako właściwego wyrazu miłości małżeńskiej, drugie niszczy życie ludz
kiej istoty (...) Mimo tej odmiennej natury i ciężaru moralnego pozostają 
one bardzo często w ścisłym związku, niczym owoce jednej rośliny"4 1 

- wskazuje Jan Paweł II. 

Wyzwanie dla ojcostwa 

Cywilizacyjnie zatem problem antykoncepcji powiązany jest w zasadzie 
z wszystkimi większymi problemami kulturowymi i moralnymi współ
czesności. Bez przyjęcia katolickiej i papieskiej nauki w tej kwestii (choć
by zawartej w katechezach małżeńskich Jana Pawła II), trudno zatem 
wyobrazić sobie pełne odrodzenie Zachodu. Szczególnie powołani do jej 
przyjęcia wydają się mężczyźni. To oni są bowiem głównymi beneficjen
tami mentalności antykoncepcyjnej i aborcyjnej. Seks bez zobowiązań, 

41 Jan Paweł II, Evangelium vitae, par. 13, s. 541. 



przyjemność bez odpowiedzialności i wreszcie chroniczna niedojrzałość 
- to cechy wybitnie chłopięce (coraz częściej nazywane męskimi), i to 
właśnie im sprzyjają zarówno antykoncepcja, jak i aborcja. W normalnym 
świecie niedojrzały chłopak był zmuszany do dojrzałości przez małżeń
stwo i ojcostwo. Współczesność sprawiła, że małżeństwo i płodność 
można odsuwać w nieskończoność, a nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, 
można wygodnie zrzucić odpowiedzialność na nią („nie zabezpieczyła 
się") albo - też bez większych skutków dla siebie - zaproponować jej 
aborcję. 

Antykoncepcja i aborcja przyczyniają się do generowania typu 
wiecznych chłopców. Tyle tylko, że ten typ nie jest w stanie osiągnąć real
nego, głębokiego szczęścia, które Bóg ofiarowuje mężczyźnie w rodzinie 
i dzieciach. Wychowanie potomstwa, choć jest wysiłkiem, staje się też prze
strzenią realizacji świętości i powołania. Dzieci dają też błogosławieństwo, 
którego próżno by szukać gdzie indziej. 

Oto synowie są darem Pańskim 

a owoc łona nagrodą. 

Jak strzały w ręku wojownika 

Tak synowie zrodzeni w młodości 

Szczęśliwy człowiek, 

który nimi napełnił swój kołczan. (Ps 127,3-5). 

Aby jednak odkryć owo błogosławieństwo, trzeba „przestać się lękać" 
i otworzyć drzwi Chrystusowi, który przychodzi do nas w osobach 
naszych dzieci, które nie są groźbą, ale darem Bożego błogosławieństwa. 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI 
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Nawet gdyby 
99 procent 
świeckich 
katolików 

nie zgadzało się 
z jakąś nauką 
Magisterium, 

to w żaden sposób 
nie wpływałoby 

to na jej 
nieomylność. 



„Tygodniku Powszechnym" 
(20 lipca 2008) ukazał się długi 

tekst autorstwa ks. Jacka Prusaka pt. Mil

cząca schizma. Artykuł ów - biorąc za punkt 
wyjścia czterdziestą rocznicę ogłoszenia przez 

papieża Pawła VI encykliki Humanae vitae, 

w której zostało powtórzone odwieczne nauczanie 
katolickie potępiające stosowanie przez małżonków 

sztucznej antykoncepcji jako złe samo w sobie 
i w związku z tym zawsze zakazane - opisuje sposób 

przyjęcia tej doktryny przez katolików. Autor wspo
mina więc m.in. o buntach kościelnych teologów prze

ciw nauczaniu Pawła VI oraz o bardzo wysokim odsetku 
świeckich katolików nie zgadzających się z papieżem w tej sprawie. Cho
ciaż tytuł tekstu wydaje się wskazywać na wybitnie nienormalny charak
ter podejścia części teologów i świeckich do tego elementu nauczania 
Kościoła, to jednak konkluzja, na jaką pozwala sobie ks. Prusak, wydaje się 
być co najmniej mocno kontrowersyjna. Sugeruje on bowiem, że opisywa
na przez niego schizma jest przejawem prawidłowego rozwoju doktryny 
katolickiej w kwestii antykoncepcji. 

Lud Boży przeciw 
nauczaniu Magisterium? 
Autor artykułu, rozważając teologiczny status katolików kontestujących 
nauczanie Magisterium kościelnego na omawiany temat, zadaje następu
jące pytanie: Jeśl i tak wygląda recepcja Humanae vitae, to czy nie jest to 
znak dla Kościoła rozumianego jako cały Lud Boży, że «doświadczenie» 
większości świeckich (laicorum experientia) powinno być uznane za 
oznakę rozwoju doktryny o antykoncepcji?". Następnie zaś dodaje: 
„Tylko cały Kościół zachowany w jedności wiary jest uchroniony od 
błędu (por. Lumen gentium, n. 25)". Choć ks. Prusak nie udziela w swym 
artykule jednoznacznej odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie, to 
jednak już sama wymowa tekstu może mocno zdezorientować wielu kato
lików. Autor tekstu Milcząca schizma daje bowiem do zrozumienia, iż 
bunt sporej części świeckich wiernych oraz niektórych teologów przeciw 



nauczaniu Magisterium może być oznaką, iż jest ono błędne. Co więcej, 
powołując się na zasadę, wedle której „tylko cały Kościół zachowany 
w jedności wiary jest wolny od błędu", wydaje się prezentować dziwaczną, 
a przede wszystkim nieprawdziwą koncepcję nieomylności Kościoła. 
Wedle niej, nieomylność kościelnych nauk musi być koniecznie potwier
dzona zgodą nań wszystkich jego wiernych. Tego rodzaju rozumowanie 
stawia na głowie całą doktrynę katolicką o warunkach nieomylności 
Kościoła, a także o posłuszeństwie, jakie nauczaniu Magisterium winni 
okazywać teologowie i wierni świeccy. 

Po pierwsze: całkowicie fałszywa jest teza ks. Prusaka, jakoby 
„tylko cały Kościół był wolny od błędu" (podkreślenie MS). Katechizm 
Kościoła Katolickiego, powołując się na nauczanie Soboru Watykań
skiego I i II oraz na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wymienia 
trzy formy kościelnej nieomylności. Pierwszą z nich jest ogłoszenie przez 
papieża mocą jego najwyższej władzy aktem definitywnym nauki w sfe
rze wiary i moralności. Drugą z owych form jest sprawowanie przez Na
stępcę św. Piotra najwyższego urzędu nauczycielskiego wraz z Kolegium 
Biskupów, gdy przekładają oni coś „do wierzenia jako objawione przez 
Boga". Z czymś takim mamy przede wszystkim do czynienia w przy
padku nauczania soborów powszechnych. Wreszcie, trzecią z wymienio
nych form nieomylności jest sytuacja, w której „poczynając od biskupów 
aż po ostatniego z wiernych świeckich ogół wiernych ujawnia swą 
powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów". 

Wydaje się, iż autor tekstu Milcząca schizma z katechizmowego nau
czania przejął jedynie ostatnią z trzech wymienionych wyżej form nie
omylności, całkowicie zapominając o dwóch pierwszych. Zgoda całego 
Kościoła na jakieś nauczanie w sferze wiary i moralności jest bowiem 
tylko jedną z form kościelnej nieomylności. Nie jest ona jednak jej formą 
jedyną. Zarówno nieomylne definicje papieża, jak i soboru powszech
nego nie wymagają do swej wolności od błędu zgody ze strony wiernych 
świeckich. Co więcej, owi wierni świeccy, by pozostać w pełni włączo
nymi do Kościoła, muszą z wiarą przyjąć owe nieomylne definicje. 
Gdyby więc nawet 99 procent świeckich katolików nie zgadzało się 
z jakąś nauką Magisterium, to w żaden sposób nie wpływałoby to na jej 
nieomylność. Jeśli zostały zachowane warunki nieomylnego nauczania, 
które Magisterium podaje w przypadku orzeczeń papieży i soborów, to gr
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poglądy większości osób uważających się za katolików nie mają tu nic do 
rzeczy. To nie Magisterium Kościoła ma się podporządkować opinii wier
nych świeckich, ale wierni mają być posłuszni nauczaniu swych Pasterzy. 

Nie można więc twierdzić, iż tylko cały Kościół jest wolny od błędu, bo 
jest to nieprawda. Cały Kościół, owszem, jest nieomylny w sprawach 
wiary i moralności, ale nie jest to jedyna forma kościelnej nieomylności. 
Nieomylność Kościoła przejawia się przecież również (albo przede 
wszystkim) w nauczaniu jego Pasterzy, którzy są częścią, a nie całością 
wspólnoty Ludu Bożego. 

Zamieszanie, jakie ks. Prusak wprowadza w umysły katolików, 
polega również na forsowanej przez niego sugestii, jakoby wierni nie zga
dzający się z nauczaniem Kościoła w sprawie antykoncepcji mogli uczest
niczyć w nieomylności, jaka przysługuje całemu Ludowi Bożemu. Tym
czasem zwolennicy środków antykoncepcyjnych, nawet jeśli w jakimś 
sensie należą jeszcze do Kościoła świętego, to z pewnością nie są do niego 
włączeni w pełny sposób. Do wspólnoty Kościoła Chrystusowego w pełni 
mogą należeć bowiem tylko ci, którzy wyznają całą wiarę katolicką, są 
posłuszni papieżowi i Kolegium Biskupów (również w sferze nauczania), 
a także przystępują do sakramentów świętych. Osoby, które kontestują 
zakaz antykoncepcji, nie spełniają co najmniej jednego z tych warunków. 
Z pewnością bowiem odmawiają posłuszeństwa nauce papieża, którą 
każdy prawowierny katolik ma obowiązek przyjąć ze zgodą serca 
i rozumu. 

Co do pozostałych dwóch warunków pełnej przynależności do 
Kościoła świętego, również można wysuwać obiekcje odnośnie do tego, 
czy obrońcy prezerwatywy i pigułek je spełniają. I tak: choć potępienie 
antykoncepcji nie jest, w sensie ścisłym, dogmatem, to niewątpliwie 
można powiedzieć, iż należy ono do niezmiennego depozytu wiary 
i moralności katolickiej. Potępienie antykoncepcji stanowi więc jedną 
z prawd moralności, którą nie tylko należy stosować w życiu, ale w którą 
należy również wierzyć jako objawioną przez Pana Boga. Nie można więc 
w stosunku do apologetów sztucznego ubezpładniania aktów małżeńskich 
używać określenia, iż „wyznają oni wiarę katolicką". Niestety, nie 

Karoca przed końmi 



wyznają oni wiary katolickiej, podobnie jak ludzie broniący godziwości 
aborcji, homoseksualizmu czy rozpusty. Co do przystępowania obrońców 
antykoncepcji do sakramentów, to okoliczność ta może świadczyć o dwóch 
rzeczach. Albo przystępują do sakramentów w sposób świętokradczy 
(odrzucanie odwiecznej nauki Kościoła, czynione z pełną świadomością, 
iż odrzuca się w ten sposób wolę Boga, jest wszak grzechem śmiertel
nym), albo tkwią w niepokonanej niewiedzy odnośnie do błędności swych 
poglądów (a więc z pewnych względów nie znają, a nawet jeśli znają, to 
nie są w stanie pojąć prawdziwości nauki katolickiej o antykoncepcji) 
- wówczas, mimo swych złych przekonań, nie zaciągają przed Bogiem 
ciężkiej winy z tego powodu. 

Ks. Prusak swą sugestią, by ludzie, których pełna przynależność do 
Kościoła katolickiego pozostaje pod wielkim znakiem zapytania, współ
decydowali o tym, co w jego nauce jest, a co nie jest nieomylne, dokonuje 
rzeczy naprawdę karkołomnej. Równie dobrze można by zakwestiono
wać w nauczaniu Kościoła chyba wszystko. Przez wieki wszak mniejsze 
bądź większe grupy wiernych nie zgadzały się z tą lub inną prawdą wiary 
i moralności katolickiej. Nigdy jednak nie było to nazywane „oznaką roz
woju doktryny", ale błędem, schizmą czy herezją. Zawsze bowiem znajdą 
się osoby (nierzadko może być ich bardzo dużo) deklarujące swój kato
licyzm, które pozwolą sobie mieć inne zdanie w tej kwestii aniżeli Magis
terium. To, co proponuje autor Milczącej schizmy, popularnie zwie się 
„przestawianiem karocy przed końmi". O ile tradycyjnie chrześcijańskie 
podejście zakładało, że pełna przynależność do Ludu Bożego musi pocią
gać za sobą m.in. podporządkowanie swych poglądów nauce Magiste
rium, o tyle ks. Prusak zdaje się twierdzić, iż fakt powstawania prze
różnych błędów i herezji ma być znakiem, że nauka, którą owe dewiacje 
doktrynalne atakują, nie jest nieomylna. Trudno nazwać to inaczej niż 
piramidalną bzdurą. 

Rzecz jasna, jak to zostało już wyżej nadmienione, istnieje sytuacja, 
w której nieomylność Kościoła wiąże się z akceptacją dla danej nauki lub 
praktyki ze strony ogółu duszpasterzy i wiernych. Nie dotyczy to jednak 

Autentyczna nieomylność 
ogółu wiernych 



kwestii, które Magisterium rozstrzyg
nęło już swym orzeczeniem, ale 
spraw nie objętych tego typu roz
strzygnięciem. Przykładem tego typu 
nieomylności jest choćby dawniejsza 
procedura wynoszenia świętych na 
ołtarze. W pierwszych wiekach Ko
ścioła nie mieliśmy do czynienia z pa
pieskimi kanonizacjami, ale o uzna
niu świętości danej osoby decydowała 
popularność i żywotność kultu, jakim 
Lud Boży otaczał danego męża lub 
niewiastę. O nieomylności ogółu 
wiernych możemy również mówić 
choćby w przypadku potępienia przez 
pierwszych chrześcijan starożytnych 
walk gladiatorów. Choć nie są znane 

jakieś wypowiedzi papieży pierwszych wieków w tej kwestii, to jednak 
powszechne odrzucenie przez dawnych chrześcijan tej rozrywki wystar
cza, by rozpoznać w tym znak nieomylności. Sugestie ks. Prusaka nie 
mają jednak nic wspólnego z tym prawdziwym pojęciem nieomylności 
całego Ludu Bożego. Zamiast wskazać drogę, jak przezwyciężyć schiz
mę, która zalęgła się w umysłach wielu nominalnych katolików, sugeruje 
on legalizację tych wypaczeń, a przynajmniej poddaje w wątpliwość 
słuszność i nieomylność nauki Kościoła w sprawie antykoncepcji. Nie 
tędy droga. 

MIROSŁAW SALWOWSKI 
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To ja trzymałam kobiety za ręce. 

Gdy płakały, mówiłam jedynie: 

„Skarbie, to zrozumiałe, 

że płaczesz. Dostałaś potężną 

dawkę Valium". Dokonywano 

aborcji nawet w drugim 

trymestrze ciąży. Pewnego 

razu zdarzyło się, 

że dziewczyna 

podniosła głowę, 

zauważyła nóżkę 

dziecka i zaczęła wyć. 

Musiałam 

powiedzieć jej, 

że się myli, 

lecz gdy przyszła 

uregulować opłaty, 

wbiła mi w twarz 

swe zaczerwienione 

oczy: „Pani dobrze 

wie, co widziałam. 

Powiedzieliście mi, 

że to nie było 

jeszcze dziecko". g
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Będę stosował zabiegi łecznicze wedle mych możności i rozeznania 

ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Nikomu, 

nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę 

jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. 

W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją... Jeżeli 

dochowam tej przysięgi, i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność 

w życiu i pełnieniu tej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie 

czasy; jeżeli ją przekroczę i złamię, niech mnie los przeciwny dotknie. 

Rachel symbolizuje Kościół. Matka Kościół płacze nad synami nie 

tylko dlatego, że cierpi nad ich zgubą, ale że zabijają ich ci, których jako 

pierwszych zrodziła i których chciałaby zachować. 

Z przysięgi Hipokratesa 

W Rama daje się słyszeć lament i gorzki plącz. 

Rachel opłakuje swoich synów, 

nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. 

Księga Jeremiasza 31,15 

Święty Hilary 



Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na kuli ziemskiej 
dokonywanych jest 53 miliony aborcji1. Pierwszym krajem, który wpro
wadził zalegalizowane przerywanie ciąży, był Związek Sowiecki w 1920 
roku. Dwadzieścia dwa lata później podobne prawo na terytoriach oku
powanych przyjęła Trzecia Rzesza, w 1948 roku Japonia, a następnie kraje 
objęte systemem komunistycznym: Polska, Węgry i Bułgaria w 1956 
roku, a Czechosłowacja rok później. W państwach zachodnich prawo pro
aborcyjne rozpowszechniło się w latach sześćdziesiątych: w Wielkiej Bry
tanii w 1967 roku, w USA, Danii i Niemczech w 1973, w Szwecji w 1974, 
we Francji w 1975, we Włoszech, Grecji i Luksemburgu w 1978. W latach 
osiemdziesiątych na podobną zmianę w prawie zdecydowały się Holan
dia, Portugalia i Hiszpania, a w 1990 roku Belgowie2. 

Rozpowszechniające się ideologie nie mówią o zabijaniu ludzkich ist
nień, lecz o zwykłym medycznym zabiegu, często reklamowanym jako 
„terapia przywracania menstruacji". Eufemizm „przerwanie ciąży" 
w przypadku uśmiercenia płodu brzmi równie absurdalnie jak „przerwa
nie oddychania" w odniesieniu do morderstwa. Propagandowa inżynieria 
zaprzeczania oczywistym faktom i usypiania sumień znajduje mroczne 
potwierdzenie w świadectwie amerykańskiej feministki Normy McCor-
vey, znanej jako Jane Roe. Po latach ideologicznej walki o prawo do usu
wania ciąży w USA, zaproponowano jej pracę w pewnej klinice gineko
logicznej. Opisuje to następująco: „Zgodziłam się, ale wszystko to 
okazało się kłamstwem. Za sześć dolarów za godzinę zostałam sekretarką, 
osobą od wszystkiego: umawiałam spotkania, tłumaczyłam klientkom, że 
nie było żadnego dziecka, tylko «zablokowanie cyklu miesiączkowego)). 
Niejednokrotnie oszukiwałyśmy, jeśli chodzi o długość ciąży, ponieważ 
po przekroczeniu dziesiątego tygodnia pacjentki musiały płacić podwój
nie. Potem, gdy zaglądałam do komory chłodniczej, widziałam kawałki 

1 Por. Methodes medicales d 'interruption de grossesse. Pr. zbiorowa pod kier. zespołu 
naukowego WHO. Seria raportów technicznych: nr 871 (1997), s. 117. 
2 Por. A. Socci, 11 genocidio censurato. Aborto: un mdiardo di vittime innocenti, Ed. 
Piemme, Casale Monferrato 2006, s. 11-12. 

Zaczadzone sumienia 



nóżek i główek płodów umieszczonych po cztery lub pięć w słoju. Wra
całam do domu i upijałam się... 

To ja trzymałam kobiety za ręce. Gdy płakały, mówiłam jedynie: 
«Skarbie, to zrozumiałe, że płaczesz. Dostałaś potężną dawkę Valium». 
Dokonywano aborcji nawet w drugim trymestrze ciąży. Pewnego razu 
zdarzyło się, że dziewczyna podniosła głowę, zauważyła nóżkę dziecka 
i zaczęła wyć. Musiałam powiedzieć jej, że się myli, lecz gdy przyszła 
uregulować opłaty, wbiła mi w twarz swe zaczerwienione oczy: «Pani 
dobrze wie, co widziałam. Powiedzieliście mi, że to nie było jeszcze 
dziecko». Więcej nie wytrzymałam... Podczas pewnej mszy w kościele 
upadłam na kolana, prosząc Boga o przebaczenie za to wszystko, co robi
łam" 3. Norma McCorvey, dziś sześćdziesięcioletnia kobieta o uśmiechu 
babci, działająca aktywnie na rzecz obrony życia, wyjaśnia: „45 milionów 
amerykańskich rodzin zostało dotkniętych problemem aborcji. Psycho
logiczne skutki, w przypadku kobiet, są zawsze druzgocące". 

Anna Bravo, dawna bojowniczka o wolność kobiet we Włoszech, 
dziś przyznaje: „Jest wiele spraw, o których mówiło się niewiele albo też 
wcale..., na przykład o cierpieniu płodu wywołanym przerwaniem ciąży"4. 
Ponadto upolitycznienie kampanii aborcyjnej doprowadziło do myślowej 
pustki, powodując, że tragedia pozbawienia kogoś życia stała się jednym 
z cywilnych praw jednostki, drążąc tym samym nieprzebytą przepaść 
pomiędzy „kolektywną radością wiwatujących wieców a osobistym bólem 
doświadczenia pozbycia się dziecka". Paradoksalnie, wiele z tych kobiet, 
które przeżyły aborcję, dziś prowokuje tematy do przemyślenia oraz czyn
nie angażuje się w ruchy pomagające innym parom przyjąć życie. 

Twarz dziecka 

W przypadku cierpień postaborcyjnych istnieje zawsze obawa, by nie 
powiedzieć za mało bądź za dużo. A zwłaszcza, by nie pozwolić się wplą
tać w jazgot sporów ideologicznych. Co natomiast mówi doświadczenie 
tych, którzy znajdują się w pobliżu osób, które nie potrafiły rozpoznać 
ludzkiej twarzy poczętego dziecka? Rozpoznać nie znaczy w tym wypadku 

3 Wywiad z Sylwią Kramer, „II Giornale", 17 stycznia 2005. 
4 A. Bravo, Noi e la violenza. Trent 'anni per pensarci, „Genesis" III/1, 2004. g
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wymyślić sobie coś, ale otworzyć oczy na rzeczywistość, która już ist
nieje. Co się dzieje, jeśli oczy się nie otwierają? Właściwie nic: każdy 
może postąpić w zgodzie z własnym sumieniem. Kto nie chce dokonać 
aborcji, nie jest do tego zmuszony. Kto tego dokonał, zrobił to za aprobatą 
prawa. Wszystko dokonuje się w ciszy sal operacyjnych. Płód, który 
nigdy nie ujrzy światła dziennego, jest jak gdyby nigdy nie istniał. Kto 
zdaje sobie z tego sprawę? Po co zabierać głos? Czy nie lepiej pozosta
wić go pogrzebanego w ciszy sumienia poszczególnych osób, których to 
dotyczy? Zwłaszcza gdy prawo do aborcji coraz powszechniej uznawane 
jest za jeden z elementów prawa do wolności kobiety, mężczyzny czy 
społeczeństwa w ogóle. 

Pozostaje jednakże twarz drugiego, podobna do mojej. Twarz ludzka 
to zgoła coś odmiennego niż morda zwierzęca. Po twarzy rozpoznaję 
osobę. Z wyrazu twarzy drugiego człowieka mogę odczytać jego emo
cje, uczucia i myśli. Nawet w ciszy kobiecego łona twarz drugiej istoty 
oznajmia obecność kogoś, kogo należy nazwać «ty». „Dramat moralny, 
decyzja za dobrem lub za złem - pisał Joseph Ratzinger w swej ostatniej 
książce przed wyborem na urząd Piotrowy - zaczyna się od spojrzenia, od 
wyboru oglądania twarzy drugiego człowieka lub nie". Być może z tego 
elementarnego powodu wywodzi się powszechna moralna zgoda co do 
potępienia zabijania drugiego człowieka. Jeśli w przypadku najmniej
szych z istot ludzkich jednomyślnie odrzuca się dzieciobójstwo, to czemu 
zatem wielu pozostaje nieczułych na zjawisko aborcji? „Być może dla
tego, że w przypadku aborcji nie widać twarzy tego człowieka" - odpo
wiada autor. „Twarz drugiego człowieka odwołuje się do mojej wolności, 
abym go przyjął i zatroszczył się o niego, abym potwierdził jego wartość 
w nim samym, a nie na miarę moich korzyści... Decyzja spojrzenia 
w twarz drugiego człowieka to decyzja o własnym nawróceniu"5. 

Carlo Casini, szef włoskiego Ruchu Obrony Życia, opowiada, jak 
podczas jednego ze spotkań referendalnych, na które przychodziło zazwy
czaj sporo zwolenników przerywania ciąży, pewien jego współpracownik 
nagle wyciągnął i zademonstrował zgromadzonym flakonik z trzymie
sięcznym malutkim płodem w środku. „Atmosfera się zaogniła. Pewna 

5 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 
2005, s. 85-86. 



dziewczyna, siedząca naprzeciw mnie, zaczęła wrzeszczeć i protesto
wać... To był koniec świata, niewiele brakowało, by się rzucono na mnie 
z pięściami". „Po skończonym spotkaniu - relacjonuje Casini - poszliśmy 
do pobliskiego baru. W kącie wraz z innymi osobami siedziała owa 
dziewczyna. Przez jakiś czas nie zwracała na nas uwagi, lecz w pewnej 
chwili podeszła do mnie i zapytała: «Jest pan pewien tego wszystkiego, 
0 czym pan mówił?». Odparłem: «Jasne». «Aten płód, co widziałam, jest 
prawdziwy?». «Owszem, jeśli chcesz, możemy ci pokazać)). «Nie, na 
Boga! Dlaczego o tych sprawach nie powiedzieliście nam wcześniej?)) 
1 wybuchła płaczem. Poruszona, opowiedziała nam swoją historię: dziew
czyna z duszpasterstwa, dwadzieścia cztery lata, aborcja w wieku osiem
nastu lat. «Nikt mi nie powiedział, że to dziecko. Gdybym wiedziała, nie 
zrobiłabym tego...»6. 

Poczęcie, w języku łacińskim - conceptio, oznacza „ująć w całości", 
„przyjąć w siebie", albo lepiej: „poczuć w sobie". Bywa rozumiane też 
w sensie myślenia, jako wpaść na pomysł, wyobrazić sobie, uzmysłowić. 
Ten szczególny związek działania z myśleniem ma w tym wypadku szcze
gólne zastosowanie, bowiem poczęte dziecko, nawet jeśli niechciane, 
w tym momencie jest pomyślane. Moment poczęcia to najważniejszy akt 
ludzkiej egzystencji, to początek całego ciągu zdarzeń i procesów skła
dających się na czyjąś konkretną biografię. Myśl ludzka w naszym spo
łeczeństwie często obniża rangę tego momentu, próbując zaistnienie 
kogoś zamienić na pojawienie się czegoś, jakby rzeczy, produktu. Nie
jednokrotnie ogłoszenie nowiny o zajściu w ciążę bywa przez innych 
skwitowane: „naprawdę tego chciałaś?" albo „nie wystarczy ci dwójka?". 
Tego typu zanegowanie ludzkiego istnienia osobowego ma swoje kon
sekwencje na poziomie indywidualnym, rodzinnym czy społecznym. 
Konkretnymi przejawami takiego zanegowania są - bez wdawania się 
w szczegóły - chciane poronienia, RU 486, pigułka „dzień po" (Norlevo), 
wszelkie techniki antykoncepcji awaryjnej i postkoitalnej, sztuczne 
zapłodnienie pozaustrojowe, homologiczne i heterologiczne itd. 

6 A. Socci, dz. cyt, s. 72-73. 

„Naprawdę tego chciałaś?" 



W środowisku medycznym istnieje ożywiona dyskusja, czy istnieje 
coś takiego, jak „syndrom postaborcyjny", czy tylko poszczególne doleg
liwości psychiczne, niekoniecznie ujmowane razem. Słowo „syndrom", 
od greckiego syndromos - „biec razem", oznacza zespół symptomów lub 
przejawów, będących w stałym powiązaniu między sobą. Należałoby 
może rozróżnić „przejaw" łatwo rozpoznawalny obiektywnie przez tera
peutę od „symptomu" będącego subiektywnym bólem czy dolegliwością 
odczuwaną przez osobę. Syndrom postaborcyjny dopiero od niedawna 
stał się przedmiotem badań, trochę jakby „na wygnaniu", bowiem nie jest 
ewidentnie dostrzegalnym rodzajem cierpienia, ale czymś, co jedynie 
osoby o dużym wyczuciu i empatii potrafią zlokalizować i określić przy
czynę. Z tego powodu wątpię, by jakiś zwolennik aborcji - mimo szero
kich kompetencji - potrafił pomóc komuś drugiemu przezwyciężyć ów 
syndrom. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan badań, wyróżnia się w tym wzglę
dzie trzy stany rozpoznania: 
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- psychozę postaborcyjną, objawiającą się natychmiast po zabiegu, 
która może trwać więcej niż pół roku i ma charakter dolegliwości psy
chiatrycznych; 

- stres postaborcyjny, utrzymujący się od trzech do sześciu miesięcy, 
mający raczej łagodny przebieg; 

- syndrom postaborcyjny jako zespół dolegliwości, które mogą dać 
o sobie znać zaraz po wykonanej aborcji, bądź po wielu latach od tamtego 
wydarzenia. Według niektórych psychoterapeutów, okres jego ukrytego, 
powolnego dojrzewania w osobie może trwać nawet i 25 lat. Najwyższe 
ryzyko jego powstania wiąże się z przełomowymi momentami życia, takimi 
jak okres dorastania (tu należałoby przyjrzeć się dokładnie zagrożeniom 
wiążącym się z udostępnianiem pigułek wczesnoporonnych młodzieży) 
oraz przekwitania, czyli tzw. klimakterium, a także po okresie żałoby, po 
wcześniejszym etapie bezpłodności (w wypadku uciekania się do technik 
sztucznego zapłodnienia) czy też po zerwaniu związku uczuciowego. 

Psychiczne konsekwencje przebytej aborcji dopadają przede wszyst
kim kobiety. Jak wykazują najnowsze badania, w momencie zapłodnienia 
w ciele matki zachodzą różne zmiany związane z pojawieniem się 
embrionu. Od niego ku matce przepływają nieskończone ilości przeka
zów za pośrednictwem substancji chemicznych, takich jak hormony czy 
neuroprzekaźniki. Informacje owe służą temu, by organizm matki umiał 
dostosować się do obecności nowego „gościa". Ponadto embrion prze
syła matce komórki macierzyste, które zasiedlają szpik rdzenia kręgo
wego, skąd produkowane są limfocyty przez całą pozostałą część życia 
matki, bez względu na to, czy poród odbył się naturalnie, czy przez cesar
skie cięcie, czy też płód został samoczynnie poroniony. W związku z tym 
można stwierdzić, że od momentu poczęcia kobieta pozostaje matką już 
na zawsze. 

Ciąża bywa najczęściej sprawdzianem „sprawności" kobiecej, potwier
dzeniem jej własnej płodności. Zajście w ciążę zazwyczaj zaspokaja 
w kobiecie jej potrzebę bycia potrzebną, dojrzałą i odpowiedzialną. 
W związku z tym syndrom postaborcyjny powstaje na bazie jasnej świado
mości faktów, które zaszły. Kobieta odczuwa aborcję jako fakt, z którego 

Zamknięta w cierpieniu 



wynika, że w sposób świadomy i chciany zostało zabite życie. Dodat
kowa świadomość, iż egzekutorem tego wszystkiego był lekarz, wzmaga 
jedynie poczucie potworności całego zdarzenia. Co dzieje się w psychice 
osoby, która dokonała aborcji? Przede wszystkim w swej świadomości 
nie zadowala się myśleniem, iż pozbyła się tylko ze swego ciała „niewiel
kiej garstki komórek", jak utrzymują i próbują wmawiać innym pewne 
środowiska feministek w małym stopniu skłonnych do skonfrontowania 
się z rzeczywistością. Każda kobieta wie, że poddając się aborcji, zabija. 
I że zabija nie cokolwiek, ale własne dziecko. I że w dodatku decyzja 
o tym zapadła w niej przy pełnej jasności umysłu: ona do tego dążyła. 
Wszystkie elementy, które złożyły się na tę trudną sytuację, takie jak: 
uczucie paniki przed własną odpowiedzialnością czy wizja przyszłości 
zaburzonej lub wręcz zdruzgotanej przez fakt niechcianego poczęcia 
- potęgują jedynie dramatyczność przeżywanych chwil. Jak poważna 
w skutkach może być dla kobiety taka decyzja, świadczą o tym groma
dzone, coraz to nowe, liczne dane. 

Według Elliot Institute for Social Science Research 90 procent owych 
kobiet cierpi psychiczne tortury utraty szacunku do samej siebie; około 
połowa z nich ucieka się do zwiększonej konsumpcji alkoholu bądź sub
stancji narkotycznych; 60 procent ulega myślom samobójczym; 28 pro
cent takie próby podejmuje; 20 procent zdradza nasilone objawy stresu 
pourazowego; 50 procent takie objawy odczuwa w mniej intensywnym 
stopniu; wreszcie 52 procent czuje w sobie uraz lub wręcz nienawiść do 
osób, które je do tego czynu popchnęły czy namówiły. 

Profesor David Fergusson z Christchurch School of Medicine w Nowej 
Zelandii podjął się badań, mających na celu wykazanie, iż aborcja nie 
powoduje żadnych skutków psychologicznych. Rezultaty okazały się 
zaskakujące, bowiem wynikało z nich, iż w przypadku kobiet, które prze
żyły aborcję, prawdopodobieństwo rozwinięcia się choroby psychicznej 
było półtora raza wyższe, zaś prawdopodobieństwo uzależnienia się od 
środków odurzających lub alkoholu dwu- lub trzykrotnie przekraczało 
średnie dotyczące innych kobiet. Fergusson swe badania przeprowadził na 
500 kobietach, towarzysząc im od narodzin do osiągnięcia 25 lat życia. 
„Osoby po przebytej aborcji - pisał w swym raporcie opublikowanym na 
łamach „Journal of Child Psychiatry and Psychology" - mają podwyż
szoną skłonność do sukcesywnego zapadania się w kłopoty z własnym 



zdrowiem psychicznym, wśród których przeważa depresja (wzrost o 46 
procent), lęki, zachowania samobójcze oraz uzależnienia". 

Według „Archives of Women's Mental Health" na skutek aborcji 
w Stanach Zjednoczonych wskaźnik samobójczy wzrósł o 160 procent; 
według zaś „British Medical Journal" w Wielkiej Brytanii współczynnik 
ten zwiększył się o 225 procent; z kolei fińskie dane, umieszczone w „Acta 
Obstetrica et Gynecologica Scandinavica", notują wzrost analogicznych 
wskaźników aż o 546 procent. Średnia zatem, jaką uzyskujemy z zsumo
wania danych pochodzących z powyższych trzech źródeł, osiąga liczbę 
310 procent! Liczby te w zdecydowany sposób burzą dobre samopoczu
cie tych, którzy głoszą, iż przerwanie ciąży może stanowić bardziej roz
sądny i bezpieczny wybór niż decyzja o urodzeniu dziecka. 

Miarodajne źródła z dziedziny psychiatrii potwierdzają, że w wyniku 
popełnionej aborcji, w ciągu czterech kolejnych lat, od 2 do 4 razy wię
cej kobiet zgłasza się z prośbą o pomoc medyczną, niż w przypadku 
kobiet, które donosiły ciążę do końca. Inne dane powiadają, że nawet po 
upływie czterech lat od zabiegu aborcji liczba kobiet potrzebujących 
opieki psychiatrycznej jest wyższa o 67 procent. Według wspomnianego 
„Archives of Women's Mental Heath" z 2001 roku, kobiety z syndromem 
postaborcyjnym łatwiej zapadają na nerwice prześladowcze, psychozy 
depresyjne oraz dolegliwości typu neurologicznego. Również i ryzyko 
zapadnięcia na depresję czy psychozę poporodową jest wyższe w przy
padku kobiet mających na koncie wcześniej przerwaną ciążę. Jak podaje 
„British Medical Journal" z 19 stycznia 2002 roku, kliniczna depresja ma 
prawo pojawić się o 138 procent częściej u kobiet zamężnych, które doko
nały aborcji, niż u mężatek, które tego nigdy nie zrobiły. 

Doktor Vincent Rue (podaję za „American Journal of Drug and 
Alkohol Abuse" z 2000 roku), wśród skutków zespołu postaborcyjnego 
wymienia objawy typowe dla stresu pourazowego: koszmary i obsesyjne 
reakcje na temat aborcji (w 55 procentach przypadków), nawrót samoist
nych wspomnień, tzw. flashback (73 procent), myśli samobójcze łączące 
się z przeżyciami aborcyjnymi (58 procent), niezadowolenie z samej sie
bie (68 procent), poczucie winy i niemożność przebaczenia sobie samej 
(79 procent), lęki przed kolejną ciążą i perspektywą stania się rodzicem 
(63 procent), uczucie dyskomfortu w obecności noworodków (49 pro
cent), określanie samej siebie jako „uczuciowo obojętnej" (67 procent). 



Z innych jeszcze źródeł wynika, że na syndrom postaborcyjny mogą zło
żyć się takie dolegliwości, jak wzrost zaburzeń seksualnych, trudności 
pokarmowe, wzrost spożycia nikotyny, ataki paniki i lęku, wreszcie kon-
fliktowość w relacjach. 

Nie tylko kobieta 

Trudność z aborcją mamy wszyscy, choćby w tym sensie, że łatwiej dys
kutować na jej temat na poziomie politycznym, niż mówić o niej na płasz
czyźnie osobistej. Kto tego nie potrafi, wybiera zazwyczaj taktykę nie
dostrzegania problemu. Tymczasem chodzi o kwestię poważnego 
cierpienia, które drąży osoby przez wiele lat, a nieraz i przez całe życie. 
Jeśli nie mamy o tym żadnego pojęcia, nie będziemy w stanie tym cier
piącym osobom pomóc, czy to jako małżonek, ksiądz czy terapeuta. 

Wiele kobiet odczuwa po przebytej aborcji wieloletnie bóle fizyczne 
w łonie - i to niekoniecznie na skutek interwencji chirurgicznej: cierpią 
na to niejednokrotnie i te osoby, które pozbyły się dziecka metodą che
miczną. Według „Journal of the National Cancer Institute" (nr 1-2/1995), 
„aborcja stanowi czynnik ryzyka dla raka piersi. Prawdopodobieństwo 
pojawienia się raka piersi u kobiet po jej dokonaniu jest o 50 procent 
wyższe". Ekipa pod kierunkiem doktor Janet Daling z Fred Hutchinson 
Cancer Research Center z Seattle, badająca 1800 kobiet, doszła do wnio
sku, że najwyższe ryzyko zachorowania na raka piersi występuje u dziew
cząt poniżej 18. roku życia, które dokonały aborcji w pierwszych trzech 
miesiącach ciąży. Pewność zapadnięcia na tę dolegliwość do 45. roku 
życia zwiększa się w ich przypadku aż o 800 procent. Nikt, według auto
rów raportu, nie potrafi wyjaśnić, jak to się dzieje, że kobiety, które urodzą 
dziecko przed trzydziestką, są statystycznie osobami najbardziej chro
nionymi przed wspomnianą chorobą. Jedna z hipotez wyjaśnia, że ko
mórki powstałe w wyniku szybkiego rozrastania się piersi w początkowej 
fazie ciąży narażone są na najwyższe ryzyko przerodzenia się w złośliwe 
w przypadku, gdy produkowane przez organizm hormony nie zdołają 
doprowadzić do ich pełnego wzrostu. Innymi słowy, jeśli ciąża zostaje 
przerwana, niedojrzałe komórki są bardziej narażone na przekształcenie 
się w komórki rakowe. Coś takiego nie zachodzi w razie poronienia natu
ralnego. 
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Nieraz myślimy, że aborcja to prywatna sprawa kobiety. Bywa, że 
kobiety podejmują decyzję tak, iż druga strona o tym nie wie, albo też 
przyjmuje piłatową postawę umycia sobie rąk: „to twoja sprawa". Nie 
jest jednakże obojętne, czy ojciec dziecka był włączony w sprawę, czy 
też nie. Być może starał się przerzucić ciężar podjęcia decyzji na barki 
kobiety, albo może został świadomie w tym procesie decyzyjnym zigno
rowany i pominięty? Coś takiego może zaowocować narastaniem kon
fliktu w związku, a nawet separacją. Poczucie winy z powodu tego, iż nie 
było się w stanie zapobiec popełnionemu czynowi; utrata poczucia odpo
wiedzialności za drugą osobę w wyniku bycia pozbawionym, jako ojciec 
dziecka, głosu w sprawie tego, co stanie się dalej z poczętą istotą; 
zamknięcie się w sobie kobiety jako forma zemsty za bycie zmuszoną do 
popełnienia niechcianej decyzji albo wreszcie demonstrowanie przed 
drugą osobą komunikatu: „to nie twoja sprawa" - wszystko to jedynie 
powiększa katastrofę w związku. 



Syndrom postaborcyjny to przede wszystkim cierpienia kobiety. Nie 
należy jednakże ignorować cierpień mężczyzny, który czuje potrzebę 
przekazania potomkowi swego nazwiska. Nie wolno też nie wziąć pod 
uwagę sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci już istniejące, albo te, które 
przyjdą na świat potem. Łatwo wyobrazić sobie, jakie myśli przebiegają 
przez głowę chłopczyka czy dziewczynki, którzy dowiadują się mrocznej 
prawdy o tym, że ich brat czy siostra zostali zabici rękami lekarza na wy
raźne życzenie ich mamy w porozumieniu z tatą. Efektem takiej świado
mości jest powstały w dziecku ogromny brak poczucia bezpieczeństwa, 
utrata zaufania powiązana nieraz z uczuciem lęku, niechęci, a czasem 
nawet wrogości w stosunku do własnych rodziców, ocenianych jako zdol
nych do pozbycia się również i jego, skoro nie wahali się pozbawić życia 
braciszka lub siostrzyczki. 

Nieraz dzieci wyczuwają, że coś się stało, wyczytują to ze smutku 
matki, jeśli są kolejnym potomstwem. Z ukrywanych łez gotowe są wnio
skować, że po części za zaistniałą sytuację ponoszą odpowiedzialność 
również i one, bo to z ich powodu matce było ciężko, albo też urodziły się 
po to, by całą tę sytuację jakoś wynagrodzić. Wiele bowiem kobiet po 
dopuszczeniu się aborcji stara się mieć kolejne dziecko. Zauważa się 
w dzieciach urodzonych po przerwanej wcześniej ciąży wzrost agresyw
ności albo niespokojne zainteresowanie seksem. W ich fantazjach nieraz 
goszczą myśli o ucieczce, bądź marzenia o tym, by mieć innych rodziców. 
Pytania, które w sobie noszą, zawierają potworną prostotę: „czemu ja tak, 
a ono nie?", „czy mogłem się znaleźć na jego miejscu?". Nieraz we
wnętrzna złość sięga zenitu: „nie prosiłem się na ten świat, wyście zade
cydowali za mnie, odebrana została mi wolność!". Kto zdoła odgadnąć, 
za iloma młodzieńczymi próbami samobójczymi, nadużyciami seksual
nymi, smutnymi przygodami z narkotykiem, bezkrytycznym marnowa
niem życia na puste rozrywki kryje się „syndrom ocaleńca" czy „syndrom 

Cierpienie postaborcyjne potrafi zatoczyć szerokie koło. Dziadkowie 
muszą skonfrontować się z faktem zabitych wnuków przez ich własne 
dzieci. Kiedy się widzi szczególne uczucie i dumę, jakie odczuwają dziad
kowie i babcie w stosunku do własnych wnuków, nie trzeba być psycho
logiem, by wyobrazić sobie, co ci starsi ludzie mogą czuć w sobie. Zda
rza się nieraz i taka sytuacja, kiedy aborcja dokonana przez córkę otwiera 

Kaina"? 



ranę w starej matce, która zrobiła to samo przed wielu laty. Zdarza się 
również i sytuacja odwrotna: aborcja matki dostarcza nowych standar
dów moralnych córce:, jeśli ona to zrobiła, czemu ja nie mogę?". Bywa 
też i tak, że aborcja zostaje wymuszona na kobiecie pod presją uczucio
wego szantażu ze strony najbliższej rodziny. Coś w rodzaju „pokolenio
wego przedarcia", które nie może nie mieć wpływu na stan społecznego 
zdrowia psychicznego. 

A personel medyczny? Ryzykuje popadnięciem w zespół wypalenia 
zawodowego - tzw. syndrom burnout, polegający na wyczerpaniu emo
cjonalnym, depersonalizacji kontaktów z osobami, którym się zawodowo 
pomaga, obniżeniu poczucia kompetencji i zapotrzebowania na sukces 
zawodowy, niewrażliwości wobec cierpień drugiej osoby itd. Zakończmy 
już tę mroczną wyliczankę. Wystarczy tego, by zdać sobie sprawę z roz
miarów zjawiska, które usiłuję zaledwie naszkicować. A rozmiary te, jak 
oddalający się horyzont, są nie do ogarnięcia. Bo jeśli w przeciętnym 
kraju europejskim dokonuje się średnio 100 tysięcy aborcji rocznie, to 
znaczy, że 100 tysięcy matek żyje potem z konsekwencjami psychicz
nymi tego, co się stało; a w związku z tym podobna liczba rodzin zostaje 
zagrożona kryzysem. Kryzys ten, choć cichy i dyskretny, staje się po
wszechny, wylewając się poza obszar rodzinnych domostw i osiedli. 

Aborcja jest czymś nieodwracalnym. Jej skutków nikt nie potrafi usunąć, 
ani wyleczyć w całości. Kto został dotknięty piętnem śmierci, wie, co 
staram się powiedzieć. Jedynym wyjściem wydaje się przeżycie tego 
bolesnego doświadczenia w taki sposób, aby pozytywnie zdołało odmie
nić dalsze życie. Matka, która podjęła decyzję o usunięciu ciąży, już 
ponad miarę zasmakowała obłudy tych, którzy ją wówczas otaczali, ponad 
miarę wyrobiła sobie wyobrażenie o tym, czym jest przemoc i wie rów
nie doskonale, co oznacza milczenie, gdy nie można wydobyć z siebie 
żadnego słowa, wszystko grzęźnie w gardle ściśniętym strachem, wyrzu
tami sumienia, potrzebą zanegowania wszystkiego. 

Paradoks ludzki polega na tym, że im potężniejsza doza cierpienia 
zadanego i przyjętego, tym większy jazgot mediów, terapeutów i femi
nistek, by sytuację zdusić, zakłamać i zanegować. Ogrom poczucia winy 

Odsuńcie ten kamień! 



potrzebuje skonfrontować się z jeszcze większym miłosierdziem. Bez
mierna krzywda wyrządzona niewinnym istotom musi zetknąć się z jesz
cze bardziej bezmierną siłą kochania oraz szansą na pokochanie i przy
garnięcie na nowo innych. Trzeba antybiotyku przebaczenia i terapii 
miłości, i to na miarę Boga. Życie ludzkie nie może pozostać zapieczęto
wanym grobowcem ukrywającym w sobie fetor śmierci. Jak można żyć, 
będąc przygniecionym ciężką jak głaz świadomością nieodwracalności? 

Chrystus stanął naprzeciw grobu Łazarza i zawołał: „Odsuńcie ten 
kamień!". Przybiegły kobiety, by powiedzieć; „Panie, już śmierdzi!". 
A Jezus na to: „Czyż nie powiedziałem wam, że jeśli uwierzycie, ujrzy
cie chwałę Bożą?... Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (por. J 11,25. 
40). O tej szansie zmartwychwstania na nowo mówił papież Jan Paweł II 
w jednym ze swoich najbardziej niesamowitych tekstów, które po sobie 
zostawił: „Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopu
ściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło 
wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to 
decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych ser
cach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było 
i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie 
nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować 
je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się - jeśli tego jeszcze nie 
uczyniłyście - na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by 
ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania. 
Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić 
o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu" (Evangelium 

vitae, nr 99). 

Ks. ROBERT SKRZYPCZAK 
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Główny kryzys tożsamości 
i samego istnienia Europy 
mamy już w zasadzie za sobą. 
Ale Europa bezideowa 
nie przetrwa. Jak zauważył 
już Plutarch 
(a na spuściznę 
grecko-rzymską 
laicka Europa 
się powołuje), 
łatwiej jest 
zbudować 
państwo 
w powietrzu, 
niż bez religii. 
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ak wiadomo, ludziom wydaje się 
zwykle, że epoka, w której żyją, i jej 

problemy mają szczególny charakter. 
Optymiści żyją stale w epoce postępu i roz

woju. Nieomal w każdej epoce spotkamy też 
nastroje katastroficzne. Niezmiernie trudno 

jest bowiem spojrzeć na swoje czasy jako na 
wycinek dłuższych, złożonych i niejednoznacz

nych procesów historycznych. Zbyt mocno nas 
wciągają i zbyt mocno bolą. 

Gdzieś w latach siedemdziesiątych ojciec powiedział 
mi coś takiego: dla ludzi, których życie przypadło na okres so

wiecki, a już zwłaszcza w Rosji, komunizm był całym światem, bo ich 
pognębił i zniszczył; w skali historycznej ZSRR będzie jednak epizodem, 
jako że nie ma trwałych podstaw gospodarczych, a ideowo opiera się na 
kłamstwie - cóż to jest siedemdziesiąt lat w porównaniu z wielowieko
wymi imperiami? (przewidywał trafnie, choć nie dożył realizacji swojej 
prognozy). 

Z analogicznym dystansem wypada spojrzeć na obecne spory o losy 
Europy. Ściera się w nich nieuzasadniony optymizm - że niby żyjemy we 
wspaniałym okresie jednoczenia się i postępu, że tworzy się nowa jakość 
- z równie nieuzasadnionym pesymizmem, że oto Europa jest w kryzy
sie i upadku. Nie twierdzę, że Europa nie odnosi zwycięstw, ani że nie 
dotykają jej kryzysy i przełomy. Właściwa odpowiedź jest tu jednak po
dobna, jak na pytanie do radia Erywań: „Kiedy będzie lepiej?" - „Już było". 
Tym razem byłaby to odpowiedź na pytanie: „Kiedy będzie gorzej?". 

Główny kryzys tożsamości i samego istnienia Europy mamy już 
bowiem w zasadzie za sobą. Były nim bowiem dwie wojny zwane świa
towymi, które z punktu widzenia historyka cywilizacji i chrześcijanina 
jawią się przede wszystkim jako wojny domowe cywilizacji europejskiej. 
Skutkiem pierwszej wojny, a przyczyną drugiej była inwazja systemów 
i ideologii totalitarnych. Ogarnęły one czasowo prawie cały kontynent, 
niczym najazd współczesnych Hunów (tak zwała Niemców wojenna pro
paganda brytyjska). Łącznie wstrząsy XX wieku kosztowały Europę blisko 
sto milionów istnień ludzkich, przy czym byli to w zwiększonym procen
cie ludzie dzielniejsi. 



Dziś pojawiają się obawy o los Europy z powodu upadku moralnego 
i kryzysu chrześcijaństwa (a więc odejścia od wartości cenionych w ubieg
łych wiekach), spadku przyrostu naturalnego, dużego odsetka nieprzy
stosowanych, zalewu imigrantów, słabej koniunktury gospodarczej. Nie 
bez racji, ale kilkadziesiąt lat temu Europa była naprawdę o włos od po-
padnięcia w totalitarne, pogańskie barbarzyństwo, będące zaprzeczeniem 
jej tradycji chrześcijańskich, pluralistycznych i wolnościowych. Groziło 
jej załamanie cywilizacyjne, podobne do upadku cesarstwa rzymskiego. 
Przezwyciężyła jednak to zagrożenie, notabene z wydatną pomocą swo
jej amerykańskiej córki. System narodowosocjalistyczny został rozbity, 
system komunistyczny się rozłożył. Pokonały je kraje o mocniejszej tra
dycji chrześcijańskiej i wolnościowej. Europa przetrwała więc najgorszy 
moment, choć nadal jest osłabiona i nie do końca wiadomo, czy się wyleczy. 

Straty Europy XX wieku były po części fizyczne: ubytek ludności 
i zniszczenia. Nie lekceważąc biologii i ekonomii, za jeszcze groźniejsze 
uznać można straty moralne i kulturowe. Są to po pierwsze te nieznane 
nam dobra, które mogły powstać, a nie powstały. Następnie, dzisiejsza 
Europa przypomina człowieka, którego zdrowie zostało po ciężkich przej
ściach naruszone, jest fizycznie słabszy i znerwicowany. Naruszone zos
tały jego tożsamość, wola i poczucie moralne. Psychospołecznie społe
czeństwa europejskie nadal pozostają w stanie po szoku. 

Problemy dzisiejsze, jakie przed chwilą wymieniłem, jawią się zatem 
niejako źródła kryzysu - i niezupełnie też jako jego objawy - lecz raczej 
jako jego długotrwałe skutki. Jest to już epoka po kryzysie, gdyż minął już 
czas gwałtownych wstrząsów. Kryzys ten jednak częściowo trwa w owych 
skutkach, a także, jak zobaczymy, w nieusuniętych dotąd przyczynach. 
W zasadzie został pokonany, ale nadal zagraża, stanowi źródło zatrucia. 
Jaką więc można zaproponować diagnozę i jakie środki zaradcze? 

Zakończenie wojny wewnętrznej, jaka rozdarła cywilizację europejską, 
i pozbycie się jej sprawców stanowi zasadniczy sukces, który nie powi
nien być przesłonięty przez inne trudności. Podstawowy z początku cel 
jednoczenia się Europy, to uniknięcie nowej wojny. Państwa miały pozos
tać w swoich granicach, aleje otwierać, współpracować i się zaprzyjaźnić. 

Główne zwycięstwo 



W bajce Ezopowej lew i niedźwiedź tak zaciekle walczyli o jelonka, że 
poranieni nie mogli przeszkodzić lisowi w pochwyceniu go... Schuman 
i Adenauer nie ujmowali tego tak trywialnie, ale pogodzenie się stron 
wojujących na Zachodzie było najważniejszym owocem współpracy 
europejskiej, który na razie zapewnił tej części świata pokój dłuższy niż 
kiedykolwiek (wyjąwszy Bałkany). 

Żyjąc w pokoju, uważamy go za coś oczywistego, ale w brutalnym 
ludzkim świecie jest on naprawdę wielką zdobyczą. Żeby tylko nie zapo
mnieli o tym politycy, a takie niebezpieczeństwo istnieje, gdyż poza Bene
dyktem XVI żaden przywódca europejski wojny osobiście już nie 
pamięta. I zwolennicy, i przeciwnicy UE mało mówią o tym, co jest pod
stawową racją jednoczenia się Europy; tymczasem ta racja, uniknięcie 
wojen, jest nadal aktualna. 

Ta Europa w sojuszu z Ameryką pomyślnie przetrwała pogróżki 
i propagandę Rosji sowieckiej, a co więcej, nie cofając się militarnie, tak 
skutecznie „napromieniowała" swoimi ideami „czerwonego raka" na ciele 
Europy, że się cofnął. Kraje okupowane przez komunizm uwolniły się, 
zyskując szansę odbudowy i wejścia w pokojowy układ z resztą. Zagro
żenie rosyjskie właściwie pomogło w integracji i stanowi jej istotny 
motyw. 

Rosja się wprawdzie odgraża, ale nie tylko utraciła sporo łupów 
z carskich podbojów, lecz również zmuszona była przyjąć elementy sys
temu zachodniego: wolny rynek skuteczniej, wolność słowa i demokra
cję mniej. Zmierza więc ku współpracy z Europą, tym bardziej że pro
blemy z demografią i granicami od wschodu zapewne będą ją nadal do 
tego skłaniały. To także jest zasadniczym zwycięstwem w skali stuleci. 

Te zwycięstwa, jak każde, mogą zostać zaprzepaszczone. Po pierw
sze wtedy, jeśli zwycięzcy sami o nich zapomną i przestaną o nie dbać, 
albo osłabną w stopniu niepozwalającym na utrzymanie sukcesu. O tych 
słabościach powiem niżej. 

Po drugie, jeśli sprawcy wojen w Europie znowu podniosą głowę. 
Byłoby rozsądne spodziewać się zagrożenia ze strony tych krajów, które 
spowodowały wojny w przeszłości, a potem utraciły łupy. O Rosji myśli 
się tu więcej, bo więcej krzyczy i dysponuje wielką armią z atomowym 
arsenałem, ale nie wydaje się, by i Niemcy stały się do końca krajem 
pokojowym. 



Nie mam tu na myśli hałaśliwych neonazistów, którzy są raczej 
zasłoną dymną. Bardziej niepokojące jest to, że w Niemczech wynale
ziono „poprawną politycznie" formę szowinizmu. Pod pozorem troski 
o los „wypędzonych" można roić odebraniu czegoś Polsce, maskować 
odpowiedzialność państwa i społeczeństwa niemieckiego za ludobójczą 
wojnę, przedstawiać jej sprawców jako ofiary. Zwłaszcza ofiary Polaków, 
bo przecież rzecznicy „wypędzonych" nie mówią, że gros niemieckich 
mieszkańców Prus Wschodnich i Pomorza uciekło przed okrucieństwami 
armii sowieckiej. Nic też nie słychać o zmuszeniu przez Ceausescu do 
emigracji blisko miliona Sasów siedmiogrodzkich. No cóż, Rumunom 
Niemcy na razie nie planują niczego odbierać... 

Polscy politycy i polska prasa powinny śmiało piętnować takie posu
nięcia właśnie jako ukryty nawrót nazizmu. Notabene to, co gorsza prasa 
niemiecka pisuje o Polakach, żywo przypomina hitlerowskie brukowce. 
Trzeba też mówić, że próby stworzenia europejskiego superpaństwa 
z Niemcami na czele wygląda jak mutacja idei III Rzeszy. 

Jak na razie, Niemcy trochę się takich oskarżeń obawiają. Wielu jest 
też przeciwnych imperialnym zapędom, choć ci ostatnio milczą. Niemcy 
chrześcijańskie, jak i Niemcy romantyzmu oraz kultury humanistycznej 
są krajem nam przyjaznym. 

Wojny domowe w Europie nie zaczęły się w XX wieku. Najważniejsze 
paroksyzmy wcześniejsze to wojna trzydziestoletnia i wojny napoleoń
skie. Skąd się one brały? Możliwość wojny wynika w dużym stopniu ze 
stanu państwa. Może być ono za słabe, anarchiczne, wolne, ale nie dające 
bezpieczeństwa: wtedy wabi drapieżcę, jak Polska przed najazdem szwedz
kim albo przed rozbiorami. Może też być za silne, to znaczy nie tylko 
dysponować nadwyżką siły militarnej, lecz także osiągnąć taki poziom 
dominacji nad społeczeństwem, że politycy mogą pognać obywateli (pod
danych!) na wojnę i ogłupić ich propagandą. 

Głównym problemem było zawsze państwo zbyt silne. Dlatego 
wojny były dawniej skutkami decyzji monarchów (zob. pacyfistyczny 
manifest Skarga pokoju Erazma z Rotterdamu). W czasach nowożytnych 
rozwinęło się w Europie państwo biurokratyczne o zapędach totalitarnych. 

Za silne państwo 
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Państwo to ma ogromne możliwości w sferze kierowania życiem obywa
teli i kontroli. Najlepiej widać to po podziale dochodu narodowego, który 
w około połowie przepływa dziś przez sektor publiczny. Zapomnieliśmy 
też, że państwa w ciągu z górą dwóch wieków przejęły od Kościołów 
i osób prywatnych szkoły i opiekę społeczną itd. Administracja i policja 
są rozbudowane i dysponują zaawansowaną techniką. Wszelkie dziedziny 
życia są bez potrzeby szczegółowo regulowane. Pośrednio lub bezpo
średnio, politycy mogą manipulować umysłami. 

Póki na czele państw europejskich stoją ludzie dobrej woli albo po 
prostu słabi, niebezpieczeństwa nie widać. Groźne i sprawne narzędzie, 
jakim jest nowoczesne państwo, może wpaść jednak w ręce pyszałków 
(Niemcy wilhelmińskie) albo wręcz zbrodniarzy (Lenin, Stalin i Hitler). 
Brzytwa leży na ulicy. W dodatku samo mówienie o wolności i demo
kracji oraz zasłanianie się gwarancjami praw człowieka nie wystarczy, 
gdyż wartości te są w tej chwili uzależnione od dobrej woli państwa. 

Państwo, które nie może popaść w totalitaryzm, a zarazem jest zdol
ne zapewnić zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo, to państwo mini
mum według modelu anglosaskiego, które łączy troskę o bezpieczeństwo 
z maksimum wolności słowa i gospodarowania. Służy skutecznie oby
watelom, nie domagając się od nich kultu. Dlatego do Wielkiej Brytanii 
i USA wróg bardzo dawno nie wtargnął. Przebudowa Europy w tym kie
runku byłaby zwycięstwem na miarę poprzednich, gdyż zapobiegłaby 
nawrotowi kryzysu. Jednocześnie, jak wiadomo, redukcja państwa sprzyja 
gospodarce, a ta jest w obecnej Europie w stagnacji z powodu przeregu-
lowania i zbyt wysokich podatków. 

Redukcja państwa jest jednak bardzo trudna, gdyż biurokraci sku
tecznie dziś nas okupują i bronią swoich wpływów. Znając tylko model 
państwa biurokratycznego, które wszystko najlepiej po swojemu urządza, 
na jego podobieństwo wyobrażają sobie i budują zjednoczoną Europę. 
(Stalinowski z ducha pomysł jednego podręcznika do historii dla wszyst
kich zdradza tego rodzaju zamroczenie umysłów.) Jednoczą się nie tyle 
narody, ani nawet państwa, co struktury rządzące. W ten sposób zjedno
czona Europa może wprowadzić to, co niby miała zwalczać, czyli znie
wolenie przez totalitaryzm. Pokonany socjalizm (imperialny w Rosji, 
narodowy w Niemczech) odradza się zatem w wersji biurokratycznej. 
Osiąga sukcesy, forsując Kartę Praw Podstawowych i traktat reformujący. 



Laicyzacja i dechrystianizacja, która odrywa kulturę europejską od 
zakorzenienia w wartościach, a przez to narażają najpierw na dezintegra
cję wewnętrzną, a potem na ciosy z zewnątrz, wiąże się ściśle z przerostem 
państwa. Państwo jest ze swej natury instytucją odgórną i opartą na przy
musie. Chrześcijaństwo zorganizowało się oddolnie, na zasadzie dobrowol
nych wspólnot. Im więcej dziedzin państwo obejmuje samo, tym mniej zo
staje dla wszelkiej spontanicznej aktywności, w tym dla religii. Państwo 
dzisiejsze oraz jego kapłani, biurokraci i media, pozostają w stanie natural
nej rywalizacji z chrześcijaństwem. Z drugiej strony religia może przeciw
działać ekscesom państwa. Raz jeszcze okazuje się, że dla zdrowia społecz
nego mniej państwa i więcej wolności byłoby w Europie bardzo korzystne. 

Ze względu na doraźne cele kast rządzących państwa europejskie 
wprost lub pośrednio zwalczały wiarę chrześcijańską w swoich krajach. 
W ten sposób nie tylko walczyły z Bogiem, ale i podważyły własne fun
damenty moralne oraz kulturowe. Europa bezideowa nie przetrwa. Jak to 
zauważył Plutarch (a na spuściznę grecko-rzymską laicka Europa się po
wołuje), łatwiej jest zbudować państwo w powietrzu, niż bez religii. 

Kryzys totalitarny i wojenny w Europie był jej kryzysem wewnętrznym, 
walką z własnymi spaczeniami. Nic więc dziwnego, że zwycięstwo nie 
było zupełne. Nie chodzi mi tylko o to, że biurokratyczna organizacja 
państw europejskich (i wtórnie UE) tak samo jak przed kryzysem nie 
wyklucza wywołania wojny ani nawrotu socjalizmu, cenzury itp. 

Najpoważniejszy obecnie ciąg dalszy kryzysu polityczno-moralnego 
Europy XX wieku to powszechność aborcji (wiąże się to z antykoncep
cją i demoralizacją, ale skupię się na najistotniejszym punkcie). Wspólny 
mianownik wojny i aborcji to oczywiście powszechne zabijanie, zalega
lizowane poprzez manipulacje ideologiczne. Ponadto, jak wiadomo, aborcję 
na życzenie wprowadzili najpierw bolszewicy, a potem naziści w krajach 
podbitych - w Polsce w 1943 roku. Do lat sześćdziesiątych w normalnych 
krajach była ona nadal zakazana. Stronnictwa lewicowe i laickie dopro
wadziły jednak do jej upowszechnienia. 

Masowe likwidowanie własnego potomstwa jest nie tylko ludo
bójczym szaleństwem, moralnie potwornym i całkowicie sprzecznym 

Skutki trucizny 





z chrześcijaństwem. Oznacza też zapaść cywilizacyjną, gdyż pozwala 
ludziom na unikanie elementarnej odpowiedzialności, a w skali społecznej 
przyczynia się do dotkliwego kryzysu demograficznego. Liczba aborcji 
w Europie jest notabene porównywalna z liczbą imigrantów muzułmań
skich, których coraz częściej uważa się za źródło zagrożenia. Zastąpili 
oni nienarodzonych Europejczyków... 

Biurokracja i socjalizm (zresztą dwa oblicza jednego zjawiska) są też 
rzecznikami państwa opiekuńczego. W świetle dopuszczalności aborcji, 
a czasami i eutanazji, opieka nad najsłabszymi okazuje się propagandową 
fikcją. Rozbudowany socjal ma również negatywne skutki cywilizacyjne. 
Zdejmuje się z ludzi odpowiedzialność za własne życie („państwo niań
ka") i czyni z nich plebs głosujący za tym, kto obieca więcej. Państwowe 
emerytury tworzą zgubne złudzenie, że można mieć wygodną starość po 
wygodnym życiu bez obowiązków rodzinnych. Nic dziwnego, że w kraju, 
który rekordowo dużo przeznacza na emerytury, a nie tworzy ułatwień 
dla rodziców - a właśnie tak jest w Polsce - rekordowo maleje przyrost 
naturalny (samo zwalczanie aborcji nie wystarczy). Bezpieczeństwo 
socjalne jest w ogóle pozorne, starcza na parę pokoleń, a potem grozi 
katastrofą. Zauważmy, że w USA ewolucja w tym kierunku jest mniej 
posunięta. 

Największym złem jest tu rzecz jasna zabijanie dzieci poczętych. 
Można się obawiać, że wyniszczy ono cywilizację europejską zarówno 
fizycznie, jak i moralnie. Gdyby rządzili nią ludzie dalekowzroczni, 
widzieliby to niebezpieczeństwo. Otrzeźwienie przyszło już chyba w naj
bardziej wyniszczonej przez skrobanki Rosji, o czym świadczy decyzja 
płacenia za urodzenie dziecka dużych pieniędzy. Widać przy okazji, że 
sprzeciw wobec aborcji nie jest jakąś osobliwością poglądów chrześci
jańskich, lecz sprawą etyki naturalnej, widzącej złe skutki złych czynów, 
oraz sprawą bezpieczeństwa krajów i całej cywilizacji. 

W tym punkcie kryzys trwa nadal. Tak jednak być nie musi, bo choć 
bezczelna propaganda wmawia nam, że prawo do zabijania własnego 
potomstwa jest czymś trwałym i koniecznym, to przecież połowa miesz
kańców Zachodu powinna jeszcze pamiętać, że żyli normalnie, gdy abor
cja była zakazana. Każdemu można pokazać małego człowieka na USG 
i przekonać, że ma on prawo do życia. W starożytności wolno było wyrzu
cić na pewną zgubę dziecko po urodzeniu, ale dziś nawet nowoczesny g
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Europejczyk rozumie, że to barbarzyństwo. Można wyeliminować abor
cję, tak jak można było pokonać nazizm i komunizm. A ci, którzy redu
kowali sprawę konstytucyjnego zapisu o ochronie życia od poczęcia do 
doraźnej rozgrywki politycznej, są po prostu ślepi. 

Niektórzy widzą zagrożenia dla Europy głównie na zewnątrz. Mowa więc 
o Rosji, która przecież jest krajem europejskim o korzeniach chrześci
jańskich, aczkolwiek ze złymi tradycjami; zarazem Rosja potrzebuje 
obecnie Europy. Starcie cywilizacji przewidywać można raczej na styku 
z islamem i Chinami. 

Uważa się to czasem za problem nowy. Tymczasem rzut oka na opi
nie sprzed stu czy więcej lat dowodzą czegoś innego. Np. w Rosji znana 
była obawa przed „żółtym niebezpieczeństwem". Le Bon w Psychologii 

socjalizmu opisał konkurencję handlową z Dalekim Wschodem i eks
pansję demograficzną Arabów (ale przede wszystkim szkody i wstrząsy, 
jakie spowoduje biurokratyczny socjalizm w Europie). Owe niebezpie
czeństwa zewnętrzne niezupełnie się przez sto lat zmaterializowały, co 
każe spojrzeć na nie z dystansem. 

Świat islamu jest rozległy i agresywny, ale tak naprawdę dość słaby. 
Jeśli Europejczycy pozwolą Arabom i Turkom osiągnąć w Europie więk
szość, będzie to raczej dowód ich własnej słabości i głupoty niż siły 
islamu. Ten świat jest po pierwsze biedny, bo poza ropą niewiele ma. Po 
drugie w porównaniu z Europą i Ameryką niezbyt skuteczny militarnie. 
Przywódcy i mieszkańcy krajów arabskich chętnie się puszą, ale na ogół 
nie znają historii Europy; gdyby sobie zdali sprawę, z jaką drapieżnością 
jej mieszkańcy bili się na ostatnich wojnach między sobą, a przedtem 
najeżdżali cały świat, spuściliby z tonu. Po trzecie, islam jest zewnętrz
nie opancerzony przeciw wpływom zachodnim, ale tak naprawdę jego 
cywilizacja nie wypracowała odpowiedzi na nowe wzory z Zachodu, 
a religia, inaczej niż chrześcijaństwo, nie ma narzędzi myślowych do kon
frontacji z potencjałem intelektualnym zlaicyzowanej Europy. Dlatego 
w krajach islamu widać dużą obawę przed myślą europejską w języku 
arabskim. Jest to ważny powód wrogości do Libanu, który te myśli od 
wieków tak rozpowszechnia. 

Zagrożenia zewnętrzne? 



Japonia po klęsce wojennej w dużej mierze przyjęła wzory europej
skie. Potężne Chiny nie mają tradycji ekspansji na zewnątrz. Co więcej, 
zachowując totalitarny system polityczny, przyjęły one wolny rynek i eu
ropejską technikę, a myśl europejska wchodzi tam na wiele sposobów. 
Można wręcz sądzić, że powstaje tam dobry grunt dla chrześcijaństwa, 
które powinno tam w najbliższych kilkudziesięciu latach poczynić 
znaczne postępy, prowadząc do syntezy chińsko-europejskiej. 

Europa uratowała się w XX wieku przed najazdem własnych ciemnych 
sił. Pozostaje jednak osłabiona. Jeśli powstrzyma się przed aborcyjnym 
samobójstwem i zrzuci gorset nadopiekuńczej i skrycie totalitarnej biu
rokracji, pozostanie chrześcijańska, spokojna i kwitnąca. Nie będzie też 
musiała obawiać się zbytnio niebezpieczeństw zewnętrznych. 

Co jest potrzebne, by te cele osiągnąć? W sprawach ustrojowych 
- jasne postawienie na wolność gospodarowania, działań politycznych 
i opinii, na miejsce których podsuwają nam dzisiaj wolność od moralno
ści. Oczywiście potrzebna jest aktywność chrześcijańska w sferze kul
tury i polityki, taka, do jakiej dalekowzrocznie wzywał Jan Paweł II. Do 
tego trzeba podtrzymywać więź ze zdrowymi siłami Ameryki. Sojusz 
wolności i chrześcijaństwa pozwolił pokonać totalitaryzmy i może poko
nać obecny kryzys. 

M I C H A Ł WOJCIECHOWSKI 





Cz.M. i Z.H. 

1 
Europo nie ma takiego boga który mógłby ci wybaczyć 
bóg Demokracja cudzołoży z bogiem Korporacja 
bóg Postęp oddaje się uciechom z bogiem Zapomnienie 

Tego prawdziwego się wyrzekłaś 

Pijana dobrobytem uwierzyłaś w Ducha Dziejów 
i ogłosiłaś światu swoje panowanie 
Nie widziałaś swojej nagości i nędzy? 

Nikt nie zasłużył na upadek bardziej niż ty Europo 
ale plując ci w twarz nie mogę nie napluć we własną 
Kiedyś mówiłem językiem ludzi 
dzisiaj mówię językiem ponowoczesnej Sodomy 
Całkiem wygodnie w niej się urządziłem 
pewnie dlatego z takim zapałem cię przekreślam 
chociaż nie potrafię albo nie chcę przekreślić siebie 
Więc utonę wraz z tobą 
albo stanę się wyrzutkiem 

Widok twoich rozpadających się antyświątyń 

będzie koił moje oczy 
łoskot twoich ginących miast 
będzie koił moje uszy 
nadzieja na twoje przebudzenie 
będzie koiła moje serce 
ale teraz Europo teraz 
nie ma takiego boga który mógłby cię ocalić. 

Spojrzałem ze wzgórza na Miasto 
nie miałoby sensu gdyby nie wieża kolegiaty 
to ona spinała kompozycję w opowieść o ludziach 
zwierzętach i maszynach To ona trwała 



nad miastem jak maszt nad pokładem zalewanym 
przez fale niepamięci Przypominała niemo strzelając 
w to samo choć całkiem już inne niebo 
Domy tonęły w mgle i szarości oddechy kładły się ciężko 
na wilgotnych poduszkach ulicznych kamieni 
W środku ciebie Europo zanikało już tętno 
wieża kolegiaty stała w martwocie popołudnia 
obmywana przez prądy zimnych wiatrów 
jak przez ciągnące zewsząd armie barbarzyńców 
Nie można było temu zapobiec robiło się coraz później 
moje grzechy kładły się ciężko na wilgotnych 
poduszkach ulicznych kamieni Brodziłem w nich 
nie mogąc dojść do domu w środku gasnącej ciebie 
Europo A jednak rano wieża kolegiaty stała 
jak wielki stalaktyt ze Starego Świata 
Z pierwszymi promieniami słońca zabrzmiały dzwony 
odpowiedziała im głucha cisza panująca we mnie. 

III 

Chciałem się wywieść z domu niewoli z pustyni siebie 
myślałem: pokocham człowieka a będę zbawiony 
ale , ja" domagało się swego Pieściłem je 
spełniałem zachcianki tuczyłem wysokokaloryczną papką 
wznosiłem papierowe gmaszysko 
godne bombastycznych wizji Speera 
Człowiek przychodził czasem z jakimiś teczkami 
w których zamknięte było całe jego życie 
ale zbywałem go 
byłej akim dniem źle przespaną nocą 
Wiedziałem że to droga donikąd ale przecież 
miałem wreszcie twoje obywatelstwo Europo 
zniknęły granice 
podróżowaliśmy bez wiz po kontynencie bez sumienia 
prawnuczęta „Aurory" stanowiły kodeksy 
Duch Rewolucji przeniósł się z piwnic do salonów 



Mogliśmy wybrać niebo 
ale władca ziemi miał większy dar przekonywania 
w kościołach nie widzieliśmy schronienia 
tylko przykre obowiązki 
Chrystusa chętnie nosiliśmy na piersiach 
ale Jego krzyż przycinaliśmy aż 
stał się drewnianą kostką do gry 
W gruncie rzeczy tego właśnie pragnęliśmy 
nie było w nas głodu bohaterstwa 
tylko głód próżności 
koło dziejów zatoczyło ostatni łuk i stanęło -
tłumaczyliśmy sobie 
starą opowieść o Synu Cieśli i rybakach 
mogliśmy umieścić wśród wielu innych 
w wypożyczalni zwanej światem 
A kiedy mieliśmy już twoje upragnione obywatelstwo 
okazało się że nie mamy nic 

I znowu jak wędrowcy z pustyni tęsknimy 
za chłodem twoich gotyckich sklepień 
Europo. 

IV 
Kim jestem że staję przeciw tobie? 

Zachwycam się formami 
zanurzam się w muzyce 
czerpię gęsty pokarm z twoich wymion i wymiotuję 
nim na czyste posadzki twoich pałaców 
na pachnące karty twoich konstytucji 

Pogrążona w nieustającym karnawale 
nie zauważasz nieznacznych jak zmarszczki mimiczne 
objawów buntu w swoich prowincjach 
nie słyszysz jak pod twoje progi podpełza potop 



Zasypia miasto okna okrywają się całunem 
śmiertelnego zmęczenia Cisza zalega w bramach 
w których smakowało się nieznane dotąd słowo 
kocham 

Odkąd utraciłaś niewinność antycznego wiatru 
i zgasła biel twoich kolumnad 
twoją pieśnią stało się zawodzenie pustki 
nad szklanometalicznym City 
wśród którego błąkają się niedobitki starego zakonu 

Będę strzegł twojego snu 
a twój sen niech będzie jak rozległe korzenie drzewa 
zapuszczające się głęboko w żyzną przeszłość 
i jak jego korona której rozliczne ramiona przygarniają 
nadchodzący dzień 

Niech śpią twoje kości zatopione miasta pogubione armie 
licz lata wojny tchórzliwe pakty i śpij 
śpij stara zmęczona kobieto. 

V 

Piszę do ciebie z dalekiego kraju 
Usadowił się na suchotniczej równinie 
między morzami 
środkiem płynie Wisła 
straconego czasu 
Mój kraj rozłazi się w rękach Historii 
jego granice są kruche jak trzcinowe witki 
jego mieszkańcy nie lubią nawet jego nazwy 
mówią wstydzę się TEGO KRAJU 
nienawidzę TEGO KRAJU męczy mnie TEN KRAJ 
wyjeżdżam z TEGO KRAJU 
Mój kraj zbyt długo wegetował pod kroplówką mitów 
więc teraz trudno mu odnaleźć się w tobie Europo 
ciągle potrzebuje winnych swojej słabości 



rozpamiętuje klęski i grzeje się nocami przy ich trupich ogniskach 
chce być na twój obraz i podobieństwo 
i chce żebyś padła przed nim na kolana 
miota się słaby niekształtny 
od morza do morza 

Nasłuchuję twojego głosu Europo 
ale nie słyszę nic prócz wiatru w koronach drzew 
w dynastiach drzew które jedno po drugim 
padają na jałową ziemię 
a władzę obejmuje lód 

A jednak wołam do ciebie 
z dalekiego kraju z suchotniczej równiny 
gdzie już tak dawno nie spadł deszcz 
który zapłodniłby obumarłe 
ziarno. 

Ogrodzenie naszego cmentarza oblepiają klepsydry 
naszych Drogich Obcych 
Ponieważ do końca nie umieliśmy się z nimi porozumieć 
wyprawiamy im wystawne pogrzeby 
a dzwony wybijają marszowy rytm 
Nasi kaznodzieje piszą kolejne przypowieści o ludziach 
którzy żyli cierpieli i umierali przede wszystkim umierali 
ale nauki brzmią schematycznie jak coda zmurszałego świata 
Mecenas Mefisto szczypie w różowe poliki poetów 
wysławiających uroki pederastii 
Bogini Analia wyłania się z brudnej piany 
mistrz Hieronymus mógłby uchwycić ją w pozie 
wiodącej lud na parady pod znakiem Tęczy 
bo siedem pieczęci jest na nich łamanych 
Herod Nadredaktor wydaje gazetę i wyrok 
rzeź niewiniątek odbywa się w pulsującej ciszy monitorów 
okien na nowy 
wspaniały świat. 



mi 
- Idzie burza - mówi kobieta odwracając się od okna 
jej ciało wciąż jeszcze gotowe do poświęceń 
jej brzuch i biodra wypełnia łaskocząca pamięć bólu 
W oczach jej dzieci przegląda się niebo 
ciemniejące od zachodu jak tkanka dotknięta gangreną 
- Babcia wystawiała w oknie gromnicę 
ale już nie pamiętam dlaczego - mówi mężczyzna 
pamiętam obrazy ale nie ich znaczenie 
to jak widzieć rzekę ale nie czuć zapachu mułu 

(Słodka Tamizo, płyń łagodnie nim skończę mą pieśń, 

Słodka Tamizo, płyń łagodnie, bo cichy i krótki mój śpiew) 

- Wielu ludzi umiera tego lata - mówi kobieta 
grabarze nie nadążają z robotą 
lekarze i księża nie mają odpowiedzi 
innych niż medyczne i religijne lecz gdybyś spróbował znaleźć 
wspólny mianownik odpowiedź byłaby ptakiem 
szybującym ponad rzeką albo rybą w jej głębinie 
- Boję się - milczy mężczyzna - że nie zdążę 
nauczyć mego syna tego czego sam się nie nauczyłem 
Ogniwa zerwanego łańcucha poszły na dno rzeki 
Korytarzem dusznej ciszy idzie burza 

/ tak się właśnie kończy świat 

I tak się właśnie kończy świat? 

VIII 
Mam lat dziesięć 
stoję przed ołtarzem naszej kolegiaty 
pod sklepieniem unosi się 
srebrnopióra gołębica w obwódce złotej korony 
światło ukośnymi włóknami wpada przez wysokie okna 
pachnie kwiatami i chlebem 

Jestem kielichem wypełnionym drżeniem 





Mam lat trzydzieści cztery 
srebrnopióra gołębica zmartwiała 
pod szerokim łukiem kolegiaty 
bez której pejzaż nie miałby sensu 

Gotyk z barokiem kłaniają się sobie 
na znak pokoju jak ludzie 
którzy znaleźli wspólny język mszy 
śpiewam jasność od posadzki po sklepienie 
śpiewam tlen w każdym porze kamienia 
śpiewam główki dzieci wtulone w ramiona matki 

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Nagle zaczynam słyszeć jak nasze głosy 
odbijają się od siebie 
niby ślepe zwierciadła 
ale poczucie własnego fałszu 
nie zakłóci biegu pieśni tak jak spadły liść 
nie powstrzyma rzeki. 

IX 
Tylu przed nami opuszczało ciebie Europo 
zostały po nich małe fotografie z falistymi brzegami 
do których przybijali 
i z liniami zagięć przypadkowymi 
jak linie życia 

Byli wierni niewyraźnej jutrzence 
której płomyk pełgał w plątaninie dni 
Dziś patrzą na nas ze starych fotografii 
jakby chcieli nam powiedzieć 
że straciliśmy coś bezpowrotnie zostając tutaj 



Nie znamy smaku morskiej soli 
osiadającej z wiatrem na wargach 
złoto było dla zuchwałych nam została pamięć 
wysychająca jak źródło 
z którego nikt nie pije. 

w 

Zanurzony w czystości wód 
w cichości obłoków 
pływak w swoim naprężonym ciele 
zamknął cały świat 

porusza się na krawędzi 
chwili 
którą opłakuje w jej świetlistym peryhelium 

Zostawia za sobą gasnącą bliznę 
nie należy do żadnego człowieka 
do żadnej idei Czuje tylko jak pulsuje 
niczyje serce zanurzone 
w czystości wód w cichości obłoków 

Lecz pływak już wie że musi 
dotrzeć do gwarnego brzegu otrząsnąć się 
ze złudzeń i wejść w nagi tłum z tłuszczem i krwią 
Tam czeka go praca przeciwko poezji 
przeciwko sobie pływającemu 
na powierzchni kulistego pęcherzyka 

Więc ciężko wychodzi na brzeg 
i tylko jeszcze rzuca za siebie spojrzenie skazańca 
na czystość wód 
cichość obłoków. 



Xl 
Jeziora rozrzucone jak perły 
wpatrzone w lustro błękitu 
krainę bez granic ustrojów 
to twoje oczy 
Myślące wody rzek 
to twoje tętnice 
Stare miasta katedry place budów 
to twoja tkanka 
między ziemią a niebem 
między dzisiaj a wczoraj 

Kocham twoje oczy 
twoje tętnice 
twoje ciało Europo 
od bieli Portugalii 
po biele Elbrusu 
od skalistych wysp Grecji 
po skaliste wyspy Norwegii 

Nabierz powietrza jak w latach zerowych 
i żyj na przekór bakcylom zgnilizny 
które lęgną się w twoich organach 

Europo w twoich oczach 
wciąż widzę noc i błękit. 

XII 
W czas twego końca 
pociechę niosą rzeczy najmniejsze 
imbryk z naderwanym dziobkiem 
wapienne muszelki pismo staranne na białej kartce 
kształty proste przeciwko bezkształtowi 
muzyka płynąca pod prąd kakofonii 



myśl stojąca nieruchomym szeregiem 
przed plutonem egzekucyjnym 

W czas żałoby po tobie 
Europo duchów straceńców i rycerzy 
kultywujemy drogą pamięć 
przegranych spisków 
to jedno co nam zostało 
Neony marketów niech robią za światła 
w oknach ziemianek zesłańców 
modlitwa niech zastąpi 
przemówienia polityczne 

Bezdomny o zmierzwionej brodzie proroka 
(jedni mówią o nim Homer inni Ochlapus) 
pozbiera po nas złom i śmieci 
resztki naszej muzyki i wierszy 
matko 

Europo. 

E p i l o g 

CHÓR: 

Przegrałeś 

Twój oszczep nie dosięgnął 
płynnej tarczy słońca 
twój poemat okazał się za wolny 
za niski za krótki I bez wiary w siebie 
to gorsze niż słabość muskułów 

Z kamiennej mównicy spływa woda 
lodowata jak spojrzenie tłumu 
które odprowadza maruderów za kulisy 
Forum Barbarum 



w całym tym teatrze 
prawdziwa jest twoja samotność 
dlatego ciesz się nią 
jak krążkiem drogocennego metalu 
w końcu to ona spocznie na twoich oczach 
i ustach 
kiedy już zrozumiesz 
że przegrałeś 

POETA: 

Widziałem przed sobą długi tor 
i linię 
która jednak okazała się zaledwie metą 
a nie horyzontem 
pointą pracowitej frazy 
ale nie spotkaniem 
ziemi z niebem 

Chciałem jak najlepiej 
wiem że tak mówi każdy 
ale naprawdę wierzyłem w mój poemat 
w to że mogę przesadzić chybotliwą 
tyczkę 
ego 

Niech będzie że przegrałem 
ale już od dzisiaj 
próbuję kolejną 
klęskę. 

ukończone w czas igrzysk olimpijskich 
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