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Globalne ocieplenie, 
czyli zarządzanie strachem
Zarządzanie strachem – o czym wiedzieli już egipscy kapłani – ma wielką 
przyszłość. Ale jak kłamstwa na temat globalnego ocieplenia mogły 
zdominować przestrzeń publiczną na tyle lat? Grzegorz Górny

Nasze świeckie apokalipsy
Świat (a przynajmniej cywilizacja) kończy się regularnie co kilkanaście 
miesięcy. Świeckie apokalipsy, ogniskując strach, odciągają ludzi od tego, 
czego powinni się oni bać naprawdę – grzechu. Tomasz P. Terlikowski

Papież w świecie lateksowej 
dowolności, albo o tym, jak owce 
chciały zagryźć swojego pasterza
Aby zrozumieć, co się dzieje i co jeszcze może się zdarzyć w epoce 
Benedykta XVI, wracamy do tego, co wydarzyło się w czasie pontyfikatu 
Pawła VI, niedługo po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II. 
Ks. Robert Skrzypczak

Zrozumieć Sobór
Czy celem Ojców Soborowych było zmienianie nauczania Kościoła 
i dostosowanie go do potrzeb ludzi, by chętniej odnajdywali się 
w świątyniach. Tomasz P. Terlikowski

Wyobraźnia teo-polityczna. Krok 
drugi: Nowa teologia polityczna
Źródłem słabości współczesnych chrześcijan jest fenomen, który można 
ująć terminem „oswojenie” Kościoła przez kulturę nowożytną, zwłaszcza 
zaś oświeceniową. To dotyczy nas wszystkich – ponad naszymi dobrymi 
zamiarami czy wolną wolą. Artur Mrówczyński-Van Allen
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Społeczeństwo zamknięte
Zwolennicy praktyki politycznej III RP chętnie powołują się na Karla 
Poppera. Spróbujmy skonfrontować popperowski model społeczeństwa 
otwartego z aktualną polską rzeczywistością. Grzegorz Strzemecki

Wolność umiera i zmartwychwstaje 
w domu
Jeśli chce się dobrze wyedukować swoje dzieci – trzeba je dobrze 
wychować. Nie pomaga w tym ani „normalna” szkoła, ani „zatroskani” 
systemem edukacyjnym politycy. Piotr Wysocki

Wychowanie – instuicja czy strategia?
Najlepszy okres do nauczenia się przez dziecko porządku kończy się 
w piątym roku życia, a miłości do Boga poprzez przykład rodziców – 
wszóstym roku życia. Tymczasem rodzice, bazując na własnej intuicji, 
zabierają się najczęściej za jedno i za drugie w sposób świadomy o wiele 
później. Janusz Wardak

Chłopcy pod ostrzałem
Ciągle jeszcze pamiętamy, jak chłopcy chadzali na ryby i siedząc pod 
drzewem, marzyli o przyszłości. Teraz boimy się, że odgradzają się od 
nas swoimi iPod’ami ze słuchawkami na uszy i internetową pornografią. 
Meg Meeker

Ratujmy naszych synów
Sytuacja jest alarmująca! Młodzi mężczyźni coraz mniej chcą się 
rozwijać intelektualnie. Dane z ostatnich kilkunastu lat potwierdzają to 
zjawisko na wszystkich poziomach edukacji. Robert Mazelanik

Jak się tworzy prawa człowieka: 
eutanazja i kara śmierci
Zwolennicy eutanazji często mówią o rozróżnieniu na osoby i istoty 
ludzkie. Istoty ludzkie przynależą do gatunku homo sapiens, ale tylko 
osoby mają status moralny. Maciej Brachowicz
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Blogowisko
Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem,  
czyli parę słów od internautów. Dyskutantów nakręca:

Liberalny faszyzm, czyli anatomia 
amerykańskiej lewicy
Kennedy doprowadzał też do mistrzostwa coś, co stało się odtąd 
kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki – budowanie atmosfery 
zagrożenia, gdyż wtedy Biały Dom odgrywa rolę centrum dowodzenia. 
Lech Jęczmyk

Dwie śmierci króla
„Media, jak się za coś zabiorą, są jak jeźdźcy Attyli, Tam, gdzie przejdą, 
świętość nieprędko wzrośnie” – mówi jeden z bohaterów Raspaila.  
Janusz Ruszkowski

Rojalista z rozsądku
Można sądzić, że monarchia nigdy do Francji nie wróci, bo przerwa była 
zbyt długa. Ale tak naprawdę, trudno powiedzieć, bo łaska Boża chodzi 
własnymi ścieżkami. Z Jeanem Raspailem rozmawiają Janusz Ruszkowski 
i Jan Czarlewski

Rządy gejowskie na Białorusi
Aktywiści gejowscy ruszyli na wieś, by zadawać gwałt i siać terror. 
Na skutek ich działalności Białoruś w ciągu zaledwie kwartału straciła 
jedną czwartą pogłowia koni, bydła, trzody chlewnej i drobiu. Kuźma 
Czarwiakou

Przeciw Herbertowi
Zbigniew Herbert stawia wyjątkowo niezręczne pytanie retoryczne: 
„Któż może dostrzec palec Boży w anatomii wszy?”. Nie da się ukryć, że 
to właśnie Jan Swammerdam dostrzega palec „Boha Izraela” w każdym 
z najmniejszych stworzeń, także we wszy. Robert Pucek
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Ciemna strona lustra

Rok 1987, początek czerwca. Papież wśród 
wiwatujących tłumów. Władze PRL planują 
zamach na Ojca Świętego. Kto jest  
zamachowcem? Kiedy uderzy? 

18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. 
Tego samego dnia przychodzi na świat… 
Konrad. Generał UB uwikłany w zakulisowe 
rozgrywki na szczytach władzy. James Bond 
w polskim wydaniu. Człowiek bez skrupułów, 
który uświadamia sobie, że jego pogmatwany 
życiorys stanowi odbicie drogi życiowej Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II. 
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Zamówienia:
Warszawa, ul. Foksal 11

tel. (22) 826 42 25
www.sklep.centrumjp2.pl

Nowa książka Marcina Wolskiego!
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Hip-hop bogoojczyźniany
Próbowałem znaleźć jakieś piosenki polskich raperów wyśmiewające 
polską historię, kulturę lub tradycję. A jednak, choć dobrze znam tę 
scenę, takich nie znalazłem. Łukasz Adamski

Miasto, mieszkanie, męczarnia
To zastanawiające, że publicyści piszący o zapaści demograficznej 
i pladze aborcji tak rzadko zwracają uwagę na brak mieszkań jako 
polski problem narodowy. Paweł Zawadzki

Święty z lukru i wazeliny czy z krwi 
i kości?
Ojciec Pio zrobił krok do tyłu, po czym wymierzył potężnego kopniaka 
w tyłek sędziego, który zleciał nałeb na szyję ze schodów. Rafał 
Jabłoński 

Ciemna strona lustra
Sądził, że zawodowa pragmatyka funkcjonariuszy KGB wymaga 
rozpatrywania rozmaitych wariantów i nie istnieje żaden konkretny 
plan gwałtownej destabilizacji w Polsce, ale teraz... Marcin Wolski

Wyznania konwertyty z islamu na 
katolicyzm
Stałem się głównym celem terrorystów islamskich we Włoszech. Mieli 
mnie wyeliminować za wszelką cenę. Byłem symbolem zła. We mnie 
mieli pokonać wroga apostazji od islamu. Magdi Cristiano Allam
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Łukasz Adamski (1982) [lukaszadamski.pl] absolwent Wydziału Teologii na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i podyplomowych studiów 
dziennikarskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera 
w Krakowie, dziennikarz i publicysta, drukuje m.in. w „Opcji na Prawo”, 
„Najwyższym Czasie!”, „Gazecie Polskiej” i olsztyńskim miesięczniku „Debata”. 
Mieszka w Olsztynie.

Magdi Cristiano Allam (1952) włoski dziennikarz, publicysta i poltyk 
pochodzenia egipskiego, w latach 2003-2008 zastępca redaktora naczelnego 
„Corriere della Sera”, od 1009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego, 
w 2008 roku przeszedł z islamu na katolicyzm i został ochrzczony przez 
Benedykta XVI. Mieszka we Włoszech.

Maciej Brachowicz (1980) prawnik i ekonomista, członek Klubu 
Jagiellońskiego, współpracownik „Teologii Politycznej”. Pracuje nad 
doktoratem dotyczącym praw człowieka. Mieszka w Krakowie.

Kuźma Czerwiakou (1988) pseudonim białoruskiego studenta na studiach 
w Polsce. 

Grzegorz Górny (1969) redaktor naczelny „Frondy”. Mieszka w Warszawie. 

Rafał Jabłoński (1972) z wykształcenia farmaceuta i zielarz, z zawodu 
stateczny urzędnik administracji, z natury i z powołania humanista 
i myśliciel, poza tym freelancer i reprezentant nizin Kościoła myślącego. 
Mieszka z rodziną w Galicji.

Lech Jęczmyk (1936) eseista, publicysta, redaktor i tłumacz, m.in. Philipa 
K. Dicka, Josepha Hellera, Kurta Vonneguta. Mieszka w Warszawie.

Robert Mazelanik (1974) dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Żagle” 
Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie, przedstawiciel w Polsce EASSE European 
Association Single-Sex Education, współautor raportu „Kapitał intelektualny 
Polski”. Mieszka w Aninie.

Meg Meeker od ponad dwudziestu lat pracuje jako lekarz rodzinny, prowadzi 
wraz z mężem Walterem (z zawodu chirurgiem) prywatną praktykę lekarską, 
matka czwórki dzieci. Nagrała setki audycji radiowych i telewizyjnych, 
z reguły poruszających tematy wieku dorastania i problemów z nim 
związanych. Doradza także nastolatkom i ich rodzicom. Mieszka w Traverse 
City w stanie Michigan. 
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DOBRA KSIĄŻKA

W swych sensacyjnych opowieściach Gilbert K. Chesterton powołał do życia 
całą serię niecodziennych detektywów, takich jak katolicki kapłan – ksiądz Brown, 
roztargniony poeta – Gabriel Gale czy ekscentryczny sędzia – Bazyli Grant. W zbiorze 
opowiadań Człowiek, który wiedział za dużo dołącza do tej galerii kolejny dziwny bohater 
rozwiązujący skomplikowane zagadki kryminalne. To brytyjski arystokrata Horne Fisher, 
wykorzystujący swe dedukcyjne zdolności do demaskowania sprawców przestępstw 
dokonywanych w środowiskach wyższych sfer. W sensacyjnych odkryciach towarzyszy 
mu jego „doktor Watson”, którym jest dziennikarz Howard March. W odróżnieniu od 
innych Chestertonowskich bohaterów, Fisher nie tryska energią i optymizmem – jest 
raczej przygnębiony i zgorzkniały. Powodem tego stanu jest znajomość ludzkiej natury. 
Udręczony własną wiedzą, obciążony jej brzemieniem, detektyw powtarza, że to, co wie, 
nie jest warte poznania. Bliższy mu jest z pewnością Marlowe z mrocznych kryminałów 
Chandlera niż Hercules Poirot z powieści Agaty Christie.

Fronda 2009
Stron 244
Oprawa miękka
ISBN 978-83-60335-57-4
Cena detaliczna 19,90 zł

Gilberth Keith Chesterton

Człowiek,  
który wiedział za dużo

NOWOŚĆ

www.xlm.pl ::: info@xlm.pl ::: tel. (022) 828 13 79
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

K s i ę g a r n i a  L u d z i  M y ś l ą c y c h  X L M



Artur Mrówczyński-Van Allen (1968) pochodzi z Kulic, gmina Pelplin, powiat 
Tczew, województwo pomorskie, obecnie dyrektor dwóch hiszpańskich 
wydawnictw książkowych: Nuevo Inicio oraz Levantate, którego jest 
założycielem; dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym 
Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem Wschodnim (ICSCO) w Granadzie. 
Tłumacz na język hiszpański m.in. prac Sołowjowa, Bierdiajewa, Bułgakowa. 
W druku znajduje się jego książka o Wasiliju Grossmanie. Żonaty z Hiszpanką 
Mercedes Romero, ojciec ośmiorga dzieci. Mieszka w Granadzie.

Robert Pucek (1959) tłumacz, publicysta niezależny, drukował m.in. 
w „Rzeczypospolitej”, „Najwyższym Czasie!”, „Życiu”. Mieszka w Warszawie.

Janusz Ruszkowski (1963) historyk literatury, tłumacz. Mieszka w Poznaniu. 

Ks. Robert Skrzypczak (1964) doktor teologii, duszpasterz akademicki 
w Warszawie, autor kilku książek teologicznych, m.in. Osoba i misja, 
publikował m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Znaku”. Obecnie na stypendium 
naukowym w Wenecji. 

Grzegorz Strzemecki (1957) magister chemii, nauczyciel języka angielskiego. 
Mieszka w Warszawie.

Tomasz P. Terlikowski (1974) filozof, dziennikarz prasowy, radiowy 
i telewizyjny, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz. Autor kilkunastu 
książek naukowych i publicystycznych, m.in. Nowa kultura życia. Apologia 
bioetyki katolickiej, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków czy 
Grzechy Kościoła. Teraz w Polsce Mieszka w Warszawie.

Janusz Wardak (1968) od 15 lat szczęśliwy mąż i ojciec siedmiorga 
dzieci. Jeden z twórców i moderatorów Akademii Familijnej w Polsce, 
koordynator współpracy z rodzicami w szkole „Żagle”, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie STERNIK. Mieszka w Józefowie. 

Piotr Wysocki (1964) współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
wieloletni wychowawca. Były dziennikarz śledczy. Od 10 lat właściciel firmy 
doradczej. Ojciec trójki dzieci w wieku 18, 12 i 3 lat. Żona jest lekarzem 
pediatrą i menedżerem w służbie zdrowia. Mieszkają w Warszawie.

Paweł Zawadzki (1942) dziennikarz, publikował m.in. w „Tygodniku 
Solidarność”, „Gościu Niedzielnym”, „Twórczości”, „Zielonych Brygadach”, 
„Tygodniku Polskim”, „Akancie”, „Arkuszu”, „W drodze”, „Niedzieli”, 
„Dzienniku Polskim”, „Res Publice”, „Głosie”, „Naszych Bielanach”, 
„Pracowni”. Mieszka na Mariensztacie.
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Sprawy Polityczne polecają:

Robert D. Kaplan
Polityka wojowników. Dlaczego przywódz-
two potrzebuje pogańskich wartości

Robert D. Kaplan
Śródziemnomorska zima. Uroki historii i kra-
jobrazu Tunezji, Sycylii...

Bogdan Góralczyk
Chiński feniks

Niall Ferguson
kolos. Cena amerykańskiego imperium

Robert D. Kaplan
Polityka wojowników. Dlaczego przywództwo

potrzebuje pogańskich wartości

Robert D. Kaplan
Śródziemnomorska zima. Uroki historii 

i krajobrazu Tunezji, Sycylii...

Bogdan Góralczyk
Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa

Niall Ferguson
Kolos. Cena amerykańskiego imperium

już w marcu!



Globalne ocieplenie, czyli jak zarządzać strachem
Grzegorz Górny
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Herhor wzniósł do góry obie ręce. A gdy tłum znowu ucichnął, arcykapłan zawołał silnym głosem:
– Bogowie! pod waszą opiekę oddaję święte przybytki, przeciw którym występują zdrajcy 

i bluźniercy...
A w chwilę później, gdzieś nad świątynią, rozległ się nadludzki głos:
– Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność...
I stała się rzecz okropna: w miarę jak głos mówił, słońce traciło blask. A wraz z ostatnim słowem 

zrobiło się ciemno jak w nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a zamiast słońca stał czarny krąg 
otoczony obrączką płomieni.

Niezmierny krzyk wydarł się ze stu tysięcy piersi. Szturmujący do bramy rzucili belki, chłopi upadli 
na ziemię...

– Oto nadszedł dzień sądu i śmierci!... – zawołał jękliwy głos w końcu ulicy.
– Bogowie!... litości!... święty mężu, odwróć klęskę!... – zawołał tłum.
– Biada wojskom, które spełniają rozkazy bezbożnych naczelników!... – zawołał wielki głos ze 

świątyni.
W odpowiedzi – już cały lud upadł na twarz, a w dwu pułkach stojących przed świątynią powstało 

zamieszanie. Szeregi połamały się, żołnierze poczęli rzucać broń i bez pamięci uciekać w stronę rzeki. 
Jedni pędząc jak ślepi wśród ciemności, rozbijali się o ściany domów; inni padali na bruk deptani na 
śmierć przez swoich towarzyszów. W ciągu paru minut, zamiast zwartych kolumn wojsk, leżały na 
placu porozrzucane włócznie i topory, a przy wejściu do ulic – piętrzyły się stosy rannych i trupów.

Żadna przegrana bitwa nie skończyła się podobną klęską.
– Bogowie!... bogowie!... – jęczał i płakał lud – zmiłujcie się nad niewinnymi...
– Ozirisie!... – zawołał z tarasu Herhor – ulituj się i okaż oblicze swoje nieszczęśliwemu ludowi...
– Po raz ostatni wysłucham modlitwy moich kapłanów, bom jest miłosierny... – odpowiedział 

nadludzki głos ze świątyni.
I w tejże samej chwili ciemność pierzchnęła, a słońce odzyskało swój blask.
Nowy krzyk, nowy płacz, nowe modlitwy rozległy się między tłumem. Pijani radością ludzie 

witali zmartwychwstające słońce. Nieznajomi padali sobie w objęcia, kilka osób zmarło, a wszyscy na 
klęczkach pełzali do świątyni, aby całować jej błogosławione mury.

Na szczycie bramy stał najdostojniejszy Herhor, zapatrzony w niebo, a dwaj kapłani podtrzymywali 
jego święte ręce, którymi rozpędził ciemność i uratował lud swój od zagłady.

Bolesław Prus Faraon

Najstarsze podręczniki socjotechniki, jak choćby osławiona Sztuka 
wojny Sun Tzu z V wieku przed Chrystusem, wymieniają jako jedną 
z najskuteczniejszych technik psychomanipulacji odwoływanie się do ludzkiego 
strachu. Przy czym, żeby zabieg był efektywny, trzeba odwołać się do czegoś 
najgłębszego i najbardziej pierwotnego w człowieku, a więc do instynktu 
samozachowawczego. Musi pojawić się strach o własne życie. Najlepiej jeśli 
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towarzyszy mu strach o los najbliższych, a więc widmo zagłady powinno 
zawisnąć nad całą społecznością. Należy stworzyć sytuację zero-jedynkową: 
wybór między śmiercią a życiem. W takiej sytuacji człowiek, któremu 
zagląda w oczy widmo śmierci, zawsze wybiera życie. A właściwie opowiada 
się za tymi, którzy uosabiają i gwarantują ów wybór życia. Jest w stanie 
podporządkować się im i oddać władzę nad swoim losem. Sparaliżowany 
strachem gotów jest zapłacić każdą cenę, byle ocalić siebie, swoją rodzinę, 
przyjaciół, następne pokolenia. 

Mechanizm ten opisał znakomicie Bolesław Prus w Faraonie. Żeby jednak 
mógł on sprawnie funkcjonować, musiał istnieć pewien niekwestionowany 
powszechnie autorytet zdolny stworzyć obowiązujący paradygmat myślenia, 
a tym samym podporządkować sobie umysły mas. W Egipcie w XI wieku 
przed Chrystusem autorytetem takim była religia. Dominował wówczas 
religijny ogląd rzeczywistości, w którym każde materialne wydarzenie miało 
swoją przyczynę w sferze duchowej. W dzisiejszych czasach niepodzielnie 
panuje światopogląd naukowy, dlatego też współcześni kapłani manipulacji, 
żeby uwieść tłumy, muszą odwoływać się, jak do instancji ostatecznej, do 
wyników badań naukowych. Rzecz jasna, muszą też, podobnie jak Herhor 
i jego egipscy towarzysze, przedstawiać się jako jedyni zdolni odwrócić 
tragiczny bieg zdarzeń. 

Ostatnie lata pełne są doniesień o prognozach zbliżających się 
kataklizmów i katastrofach zagrażających ludzkości. Atmosferę podgrzewa 
medialna gorączka, podnosząca temperaturę wystąpień i sprzyjająca histerii. 
W latach 60. i 70. straszono „bombą populacyjną”, czyli przeludnieniem 
Ziemi. Naukowcy skupieni w tzw. Klubie Rzymskim wydali w 1972 roku 
raport, w którym alarmowali, że w 1995 roku skończą się bogactwa naturalne 
na naszej planecie. Nic takiego oczywiście nie nastąpiło. W latach 80. i 90. 
panował strach przed AIDS, który miał się okazać dżumą XX wieku. Z czasem 
okazało się, że żniwo śmierci, jakie zbiera ta choroba, nie jest wcale tak 
olbrzymie, a każdego roku na świecie więcej osób umiera z powodu malarii 
niż AIDS. 

Szczególnie dużo ponurych prognoz pojawiło się przed rokiem 2000, by 
przywołać choćby grozę tzw. pluskwy milenijnej, która miała sparaliżować 
systemy komputerowe na całym świecie, a tym samym doprowadzić do 
niewyobrażalnych tragedii. Ale nawet kiedy Rok Jubileuszowy minął bez 
większych katastrof, fatalistyczne przepowiednie się nie skończyły. Nadal 



zapełniały one łamy prasy oraz czas antenowy radia i telewizji, a tym samym 
umysły coraz bardziej przerażonych odbiorców. Ci ostatni mieli prawo być 
pełni bojaźni, gdyż czarne scenariusze na przyszłość snuli badacze z tytułami 
naukowymi, a więc nosiciele najpotężniejszego dziś autorytetu, straszący 
hekatombami i pandemiami. Przeżyliśmy więc gorączkę strachu przed 
dziurą ozonową, chorobą szalonych krów, wąglikiem, ebolą, elektronicznym 
smogiem, ptasią grypą, świńską grypą itd. Największą panikę od lat 
wzbudzało jednak widmo globalnego ocieplenia. 

GLOBALNE OCIEPLENIE - GLOBALNY STRACH
Ludzkość w swych dziejach wielokrotnie obserwować mogła fluktuację 

klimatu. Mieliśmy więc do czynienia z tzw. ociepleniem rzymskim, 
przypadającym na czas świetności imperium rzymskiego, a później z mroźną 
epoką Merowingów. Było średniowieczne ocieplenie, gdy w Polsce uprawiano 
winnice, a Grenlandia nieprzypadkowo doczekała się miana zielonej 
wyspy; i była tzw. mała epoka lodowcowa w XVII i XVIII wieku, gdy co roku 
zamarzała większość rzek w Europie, a z Polski do Szwecji jeździło się zimą po 
skutym lodem Bałtyku, zatrzymując się po drodze w karczmach stawianych 
na środku morza. 

Aby przekonać się o okresowej zmienności klimatu, wystarczy 
przeanalizować doniesienia prasowe z ostatniego stulecia. Otóż w 1895 
roku media zaczęły alarmować o nieuchronnym globalnym ochłodzeniu, by 
w 1920 roku zmienić radykalnie ton i ostrzegać przed globalnym ociepleniem. 
Od roku 1946 w doniesieniach dominował znów strach przed planetarnym 
oziębieniem, a w 1976 roku ustąpił on miejsca lękowi przed efektem 
cieplarnianym. 

Ostatnia fala grozy przyniosła jednak nową jakość. W 1988 roku pod 
egidą Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Programu Środowiska 
Narodów Zjednoczonych (UNEP) powołano do życia Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmiany Klimatu – osławiony IPCC, który opublikował do tej pory cztery 
raporty na temat globalnego ocieplenia. Ich lektura może zmrozić krew 
w żyłach. Z powodu efektu cieplarnianego, czyli stałego podnoszenia się 
temperatury na Ziemi, naszą planetę czekają nieuchronne klęski: na południu 
deficyt wody spowoduje wysychanie lasów i upraw oraz klęskę głodu 
i niedożywienia, na północy zaś topniejące lodowce podniosą poziom wody 
w oceanach i nastąpią klęski żywiołowe. W mediach wyglądało to jeszcze 
groźniej. Magazyn „Polska. The Times” cytował prognozy klimatologów: 
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„za 10 lat stopnieje arktyczna pokrywa lodowa, za 50 lat przestanie istnieć 
dżungla amazońska, za 100 lat temperatura wzrośnie o 7 stopni Celsjusza, 
a 3 miliardy ludzi będą musiały uciekać przed widmem głodu”. Powtarzano 
twierdzenia działaczy ekologicznych utrzymujących, że olbrzymia fala 
tsunami i huragan Katrina, które miały miejsce w 2005 roku, to rezultat efektu 
cieplarnianego – a najgorsze dopiero przed nami. Panika rosła.

Głównym zapleczem naukowym IPCC stał się Wydział Badań ds. Klimatu 
(Climatic Research Unit – CRU) przy Uniwersytecie Wschodniej Anglii 

w Norwich, którego szefem był prof. Phil Jones. Wspierali go inni badacze 
z tytułami naukowymi, m.in. Kevin Trenberth, Keith Briff, James Hansen czy 
Michael Mann – autor słynnego „kija hokejowego”, czyli wykresu w tym 
właśnie kształcie, który ilustrował gwałtownie rosnącą temperaturę na kuli 
ziemskiej. Wykres ten stał się logo i znakiem rozpoznawczym ruchu ekologów 
i klimatologów ostrzegających przed efektem cieplarnianym. Wspomniani 
wyżej naukowcy mieli największy wpływ na ostateczną treść raportów IPCC.

Dla nas szczególnie ważne wydają się trzy konstatacje zawarte w tych 
raportach. Pierwsza: temperatura na Ziemi stale rośnie. Druga: główny wpływ 
na globalne ocieplenie ma działalność ludzka, zwłaszcza zaś emisja gazów 
cieplarnianych. Trzecia: skoro efekt cieplarniany jest dziełem człowieka, to 
również człowiek może go zahamować. Tak więc my, ludzie, możemy zapobiec 
zbliżającej się zagładzie, obniżając stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. 

Takie tezy głosili ekologowie i klimatolodzy, a za nimi dziennikarze 
i politycy. Nagłaśniano je w mediach, przedstawiając jako niepodważalny 
pewnik. Teoria o globalnym ociepleniu stała się w przestrzeni publicznej tak 
oczywista jak twierdzenie, że Ziemia krąży wokół Słońca. 

W XVII i XVIII wieku z Polski do Szwecji 
jeździło się zimą po skutym lodem Bałtyku, 
zatrzymując się po drodze w karczmach 
stawianych na środku morza.



GLOBALNE OCIEPLENIE - GLOBALNE ZARZĄDZANIE
W 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w agendach 

oenzetowskich (IPCC, UNEP, WMO) dojrzał plan, by zacząć wdrażać globalną 
strategię mającą zapobiec efektowi cieplarnianemu. Motywem, który 
wymuszał posłuszeństwo i dyscyplinę, był strach przed zamienieniem ziemi 
w pustynię lub zalaniem jej przez oceany. Wizja zagłady ludzkości pojawiała 
się wówczas we wszystkich dyskusjach na ten temat. 

W 1997 roku w japońskim mieście Kioto podpisano protokół, którego 
sygnatariusze zobowiązali się do 2050 roku ograniczyć o połowę emisję 
dwutlenku węgla do atmosfery. Chociaż protokół został podpisany przez 
141 krajów, właściwie od początku skazany był na niepowodzenie, gdyż 
przystąpienia do niego odmówiły takie państwa, jak USA, Chiny, Indie, 
Australia czy Japonia, które emitują 40 proc. dwutlenku węgla na świecie. 
Gdyby Stany Zjednoczone miały wypełnić warunki stawiane w protokole 
z Kioto, musiałyby do 2050 roku zredukować emisję dwutlenku węgla aż 
o 80 proc. De facto oznaczałoby to ograniczenie produkcji przemysłowej 
do poziomu z początków XX wieku. Taka decyzja, uzależniająca wielkość 
produkcji od rozmiarów zanieczyszczeń, musiałaby doprowadzić do zapaści 
amerykańskiej gospodarki. Nic więc dziwnego, że senatorzy w Waszyngtonie 
odrzucili protokół z Kioto stosunkiem głosów 95 do zera. 

Raporty IPCC, oparte w głównej mierze na badaniach UCR, stały się 
podstawą polityki klimatycznej nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej, 
w tym słynnego pakietu 20/20/20 oraz unijnego systemu handlu emisjami 
(ETS). Według analizy Centre for the New Europe, koszty dostosowania 
się do wymogów nowej polityki klimatycznej największe będą dla krajów, 
których gospodarka opiera się na węglu (w przypadku Polski mają wynieść 
około miliarda dolarów rocznie). Ekonomiści alarmują, że z jednej strony 
może to spowodować wzrost bezrobocia i zmniejszenie konkurencyjności 
polskiej gospodarki, z drugiej zaś nie rozwiąże problemów zanieczyszczenia 
środowiska, gdyż wielkie fabryki będą wydawać nadwyżki zysków na kupno 
limitów emisji zamiast na inwestycje w proekologiczne technologie. 

U podstaw założeń przyjętych w Kioto leży przekonanie, że środowisko 
naturalne można kształtować poprzez kontrolę gospodarki. Jest to myślenie 
typowo socjalistyczne, charakteryzujące się centralistycznym podejściem 
do ekonomii. Wymusza ono narzucanie kolejnych regulacji i ograniczeń 
oraz nakładanie nowych podatków. Oddaje też coraz więcej władzy w ręce 
biurokratów. Ponieważ problem jest globalny i przekracza możliwości 
jednego, najpotężniejszego nawet państwa, konieczne jest stworzenie 



23 

Globalne ocieplenie, czyli jak zarządzać strachem

mechanizmów międzynarodowej 
kontroli. Profesor Zbigniew 
Jaworowski, autor licznych prac 
na temat zmian klimatycznych, 
zauważa, że w trosce o środowisko 
naturalne „wyłania się nowa 
formuła organizacji świata, coś 
w rodzaju rządu światowego”. 
Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka 
Badań nad Przyszłością Collegium 
Civitas w Warszawie, pisze, że w tej 
grze „klimat nie jest stawką, ale 
dobrym pretekstem, by na nowo poustawiać świat”.

Czy jednak ludzie zgodzą się, by ktoś poustawiał im świat na nowo? 
Odpowiedź jest prosta: jeżeli alternatywą ma być zagłada – czyli dalsze 
postępy globalnego ocieplenia – to sami o to poproszą. 

Teoria efektu cieplarnianego cieszyła się nie tylko autorytetem nauki, lecz 
także zdobywała coraz większy prestiż. W 2007 roku pokojową Nagrodę Nobla 
za działania zmierzające do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu otrzymali 
ex equo IPCC oraz były wiceprezydent USA – Al Gore. Jeden z najbliższych 
współpracowników tego ostatniego, wspomniany już James Hansen z NASA, 
zagroził, że wszystkich, którzy twierdzą publicznie, iż ocieplenie klimatu 
nie jest dziełem człowieka, należy stawiać przed sądem. Naukowców, którzy 
sprzeciwiali się antropogenicznemu pochodzeniu efektu cieplarnianego, 
nazywano „negacjonistami”, porównując ich do ludzi zaprzeczających 
Holocaustowi. 

GLOBALNE OCIEPLENIE - GLOBALNE OSZUSTWO
Bańka pękła pod koniec roku 2009. W grudniu na półkuli północnej 

zaczęła się niespotykana od wielu dekad zima. Takiego ataku mrozu i śniegu 
nie obserwowano w Azji od 60 lat. Chiny i Korea Południowa zostały z tego 
powodu sparaliżowane. W Indiach ludzie umierali z wyziębienia. Także 
w Europie była to najostrzejsza zima od 30 lat. Takich opadów śniegu nie 
widziano w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii od dziesięcioleci. Ludzie zaczęli 
zadawać sobie pytanie: jak to, czego doświadczają na własnej skórze, ma się 
do tego, co słyszą od lat z mediów? 

,,Za 10 lat stopnieje 
arktyczna pokrywa 
lodowa, za 50 lat 
przestanie istnieć 
dżungla amazońska”.



Jeszcze bardziej brzemienny w skutki okazał się jednak wyciek 
wewnętrznych materiałów z Wydziału Badań ds. Klimatu (CRU) na 
Uniwersytecie Wschodniej Anglii oraz ich publikacja w Internecie. Ujawniono 
około 3000 dokumentów i ponad 1000 e-maili, w tym korespondencję 
z lat 1996-2009 między największymi autorytetami naukowymi w walce 
z globalnym ociepleniem: Jonesem, Trenberthem, Mannem, Briffem 
czy Hansenem. Okazało się, że przez całe lata zniekształcali, ukrywali 
i usuwali oni niewygodne dla nich dane, poprawiali i fałszowali wykresy, 
nie dopuszczali do głosów krytyków ich koncepcji, a nawet organizowali 
kampanie przeciw swoim przeciwnikom. 
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Dopiero wówczas wyszło na jaw, że od roku 1998 roku, a więc w ciągu 
ostatnich 12 lat, średnia temperatura na Ziemi w ogóle nie wzrosła (w 
jednym z maili wspomniany Kevin Trenberth z Narodowego Ośrodka Badań 
Atmosfery w Kolorado żalił się: „prawda jest taka, że w obecnej chwili nie 
możemy wytłumaczyć braku ocieplenia – i to jest farsa, że nie możemy”). 

Słynny wykres Manna mógł przybrać kształt kija hokejowego, gdyż trzeci 
raport IPCC z 2001 roku zafałszował dane dotyczące temperatur w minionych 
stuleciach. Okazało się, że przez całe lata badacze CRU publikowali wnioski 
swoich badań, ale ukrywali przed innymi naukowcami stosowane metody 
oraz odmawiali im dostępu do uzyskanych danych. To nagminne łamanie 
zasady przejrzystości procesu naukowego powodowało, że nikt nie mógł 
zweryfikować prawdziwości ich odkryć. Wyszło też na jaw, że skorumpowany 
został system recenzji naukowych – do opiniowania wyników badań 
dopuszczano tylko zwolenników przedstawianych tez, natomiast krytyków 
odsuwano. Mało tego: przeciwników starano się oczerniać i kompromitować, 
wykorzystując niegodne metody. Komentując to wszystko, Myron Ebell 
z waszyngtońskiego Competitive Enterprise Institute, oświadczył wprost, 
że część naukowców zawiązała spisek, polegający ma fałszowaniu danych 
i wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, by osiągnąć swe cele polityczne. 

W styczniu 2010 roku ujawniono kolejną wpadkę IPCC. W swym raporcie 
z 2007 roku, dzięki któremu organizacja ta otrzymała Nagrodę Nobla, znalazło 
się stwierdzenie, że „prawdopodobieństwo stopnienia himalajskich lodowców 
do roku 2035 albo wcześniej jest bardzo wysokie”. Okazało się, że źródłem tej 
prognozy nie były badania glacjologów, lecz jedna wypowiedź z 1999 roku dla 
magazynu „New Scientist” indyjskiego naukowca Syeda Hasnaina, w której 
na dodatek nie wymienił on żadnej konkretnej daty. Przewodniczący IPCC 
Rajendra Pachauri, który z wykształcenia nie jest bynajmniej klimatologiem, 
lecz kolejarzem, przyznał się do pomyłki, ale zaraz dodał, że w żadnym 

Twierdzenie, że działalność człowieka jest 
w stanie zmienić klimat na Ziemi, stanowi 
przykład wyjątkowej pychy.



stopniu nie podważa to prawdy o efekcie cieplarnianym. Niestety, wersja 
ta jest już nie do utrzymania. Śledztwo brytyjskiego dziennikarza Roberta 
Tracinskiego ujawniło ze szczegółami, jak przez lata naukowcy CRU 
z premedytacją systematycznie fałszowali dane dotyczące klimatu. Dziś 
coraz częściej ich teorie nazywane są w anglosaskim żargonie akademickim 
pogardliwym określeniem junk science, zarezerwowanym dla intelektualnej 
szarlatanerii. 

Dlaczego kłamstwa na temat globalnego ocieplenia na tyle lat mogły 
zdominować przestrzeń publiczną? Czy nie było żadnych uczciwych 
naukowców, którzy mieliby odwagę głośno powiedzieć prawdę? Dopiero teraz 
wychodzi na jaw, że takich badaczy było bardzo wielu, ale odmawiano im 
prawa głosu, nie dopuszczano nie tylko do masowych mediów, ale nawet do 
specjalistycznych wydawnictw. Często – mimo bogatego dorobku naukowego 
– dorabiano im opinię dziwaków lub oszołomów, niczym ludziom, którzy 
zaprzeczają kulistości Ziemi. Taki los spotkał np. profesora klimatologii 
Marcela Lerouxa z uniwersytetu w Lyonie, który w 2005 roku opublikował 
500-stronicowe dzieło zaprzeczające rewelacjom IPCC. Spotkał go za to 
powszechny ostracyzm i totalna krytyka. „Ten, kto nie wierzy w globalne 
ocieplenie, jest gorszy od tych, co wątpią w istnienie Boga”, podsumował 
kampanię przeciwko swojej osobie Leroux.

Nie był on jedyny. Kanadyjski uczony Stephen McIntyre odkrył, że model 
komputerowy, na podstawie którego Mann stworzył swój głośny wykres, 
zawsze będzie pokazywał krzywą w kształcie kija hokejowego, niezależnie od 
tego, jakie dane się do niego wprowadzi. Przez dwa lata nie mógł on jednak 
nigdzie opublikować swoich odkryć, gdyż wszystkie wydawnictwa naukowe, 
do których się zwracał, odmawiały mu wydrukowania tekstu. Aż trzy lata na 
publikację musieli czekać amerykańscy badacze z Tuscon, William Livingston 
i Matthew Penn, którzy przewidzieli obecne oziębienie. Gdy przedstawili 
wyniki swych badań, po prostu wyśmiano ich. Dopiero dziś publikować 
swobodnie mogą rezultaty swych prac Wallace Broecker, Don Easterbrook, 
Richard Lindzen czy Patrick Michaels, jeszcze niedawno stawiani niemal 
w jednym rzędzie z Davidem Irvingiem i negacjonistami Holocaustu. 

Ten stan nierównowagi, jeśli chodzi o obecność w przestrzeni 
medialnej, można zrozumieć, porównując dwie liczby. Otóż w latach 
1998-2008 w samych Stanach Zjednoczonych dotacje dla zwolenników 
tezy o antropogenicznym pochodzeniu globalnego ocieplenia wyniosły 50 
miliardów dolarów, zaś dla krytyków owej teorii – zaledwie 9,5 miliona 
dolarów (a więc 0,02 proc. tego, co dostali ci pierwsi). Dysproporcja była 
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tak olbrzymia, że do opinii publicznej nie zdołały przebić się nawet takie 
wydarzenia, jak Apel Heidelberski z 1992 roku (podpisany przez ponad 4 
tys. naukowców ze 108 krajów świata, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla) 
czy Petycja Oregońska z 1998 roku (sygnowana przez 17 tys. naukowców). 
W obydwu przypadkach sygnatariusze nie zgadzali się z tezami lansowanymi 
przez zwolenników IPCC, CRU, UNEP i WMO.

Naukowcy sceptyczni wobec dogmatu o globalnym ociepleniu mieli 
mniejsze możliwości, by przedstawić ogółowi znane sobie fakty. Na przykład 
ten, że zaledwie 4,7 proc. emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest 
pochodzenia ludzkiego (cały przemysł, rolnictwo, motoryzacja i oddychanie), 
natomiast aż 96,3 proc. stanowią źródła naturalne (oceany, lądy, wulkany). 
Poza tym oceany, które są największym emitentem dwutlenku węgla, 
posiadają bardzo skuteczny mechanizm samoregulacji. Otóż topnienie 
lodowców wokół biegunów ochładza wody oceaniczne, co zmniejsza 
żywotność planktonu, a tym samym obniża emisję tego gazu. Należy też 
dodać, że dwutlenek węgla stanowi tylko ok. 5 proc. wszystkich gazów 
cieplarnianych, z których większość przypada na parę wodną czy metan. Ten 
ostatni jest zresztą 23 razy potężniejszy od dwutlenku węgla, a głównym 
jego emitentem są zwierzęta hodowlane. Same krowy są odpowiedzialne 



za wydzielanie do atmosfery 50 milionów ton metanu rocznie, co stanowi 
niemal połowę emisji tego gazu na świecie. Dość powiedzieć, że jedna 
krowa wydziela dziennie od 200 do 400 litrów metanu, czyli więcej gazów 
cieplarnianych niż niejeden samochód.

Jakby tego było mało: nie udowodniono naukowo żadnego związku 
przyczynowo-skutkowego między stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu 
a wzrostem temperatury. Wielu badaczy przychyla się natomiast do tezy 
odwrotnej – że wysokość stężenia tego gazu w atmosferze nie jest przyczyną, 
lecz skutkiem zmian klimatycznych. To znaczy, najpierw następuje ocieplenie, 
a wyższa temperatura oceanów pociąga za sobą większe oddawanie 
dwutlenku węgla do atmosfery. 

Skąd biorą się jednak okresowe ocieplenia i oziębienia klimatu? Od 
dziesięcioleci większość naukowców nie ma wątpliwości, że wiąże się to 
z aktywnością Słońca. Odkrycia astronomów Edwarda Waltera Maundera 
i Johna Eddy’ego pozwoliły wykazać zależność między oziębieniem klimatu 
a okresami, gdy widoczne były plamy na Słońcu. W tych latach na Ziemi 
zawsze ustawało też zjawisko zorzy polarnej. Kiedy z kolei na Słońcu 
pojawiały się rozbłyski (będące widocznym znakiem wysokoenergetycznych 
protuberancji słonecznych o gigantycznej temperaturze), wówczas na Ziemi 
następowały epoki ocieplenia klimatu. 

 Historycy postanowili zweryfikować tę teorię astronomiczną i sprawdzili 
lata 1645-1715, zwane niekiedy „małą epoką lodowcową”. Okazało się, że 
astronomowie w obserwatoriach na całym świecie nie zauważyli w tamtym 
czasie ani jednego przypadku wybuchów na Słońcu. Przez 70 lat nie pojawiła 
się też w żadnych relacjach ani jedna wzmianka o zaobserwowaniu na kuli 
ziemskiej zorzy polarnej. To charakterystyczne, zwłaszcza jeśli weźmie 
się pod uwagę, że bezpośrednio przed rokiem 1645 i zaraz po roku 1715 
zachowało się wiele relacji zarówno o wybuchach na Słońcu, jak i zorzach 
polarnych. Prawidłowość ta została potwierdzona w późniejszych okresach 
ociepleń i oziębień klimatu. Do nauki wszedł nawet termin „minimum 
Maundera”, oznaczający aktywność Słońca, skutkującą oziębieniem. 

W tym kontekście twierdzenie, że działalność człowieka jest w stanie 
zmienić klimat na Ziemi, stanowi przykład wyjątkowej pychy. Można ją 
porównać z zadufaniem sowieckich inżynierów, próbujących zmieniać bieg 
rzek i nawadniać pustynie. Nie w mocy człowieka jest bowiem decydować 
o stanie równowagi dla biosfery. Nawet cała działalność przemysłowa nie jest 
w stanie zaszkodzić istotnie naszej planecie. Niekwestionowany guru ruchu 
ekologicznego James Lovelock twierdzi wręcz, że gdyby nastąpiła katastrofa 
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nuklearna, która zmiotłaby ludzkość z powierzchni Ziemi, to nie wpłynęłoby 
to w żaden sposób na ekosystem Ziemi. 

Nie wszyscy chcieli jednak przyjąć do wiadomości fakty o wpływie 
aktywności Słońca na ziemski klimat. Mit globalnego ocieplenia jest 
bowiem korzystny nie tylko dla kasty zawodowych działaczy ekologicznych. 
Wychodzi on także naprzeciw potrzebom licznych środowisk. Lewicy, która 
nie otrząsnęła się jeszcze po upadku komunizmu, daje nową ideologię, gdzie 
rolę uciśnionego proletariusza zastępuje zagrożony klimat. Prezydent Czech 
Václav Klaus nazwał tę ideologię, czy nawet świecką religię „klimatyzmem”. 
Więcej władzy dostają różne instytucje biurokratyczne, oeneztowskie, 
unijne i państwowe, które nakładają, monitorują i kontrolują erupcję gazów 
cieplarnianych. Zadowoleni są także ci, którym handel „limitami emisji” 
pozwala na zarobienie grubych miliardów dolarów. Najbogatsze państwa 
świata również mają w tym swój interes, gdyż osiągają spowolnienie wzrostu 
starających się ich doścignąć konkurencyjnych krajów, których gospodarka 
jest oparta na spalaniu węgla kamiennego lub brunatnego (a więc na 
emisji dwutlenku węgla). Poza tym najbogatsi zmuszają biedniejszych do 
przechodzenia na wytwarzane przez siebie nowe „ekologiczne” technologie, 
które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, ale które przynoszą ich 
producentom krociowe zyski. 

Manipulacja informacjami o globalnym ociepleniu doskonale wpisuje 
się w model, który opisał hiszpański myśliciel Manuel Castells w swej 
głośnej, wydanej w zeszłym roku książce Communication Power. „Władza 
jest w umyśle”, stwierdził, charakteryzując współczesne społeczeństwa. 
Dlatego politycy starają się dotrzeć do umysłów wyborców – głównie za 
pomocą mediów – w taki sposób, by zmienić ich myślenie i wytworzyć 
nastawienie wewnętrzne skłaniające ich ku rozwiązaniom proponowanym 
przez rządzących. W swej pracy Castells precyzyjnie opisuje mechanizm 
manipulowania opinią publiczną, zauważając, że najskuteczniejszą metodą 
jest sianie strachu. Jeśli ludzie czują, że znajdują się w stanie zagrożenia, 
dobrowolnie godzą się na większe ustępstwa i ograniczenia niż w zwykłych 
okolicznościach. Zarządzanie strachem – o czym wiedzieli już egipscy kapłani 
– ma wielką przyszłość.  █
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Świat (a przynajmniej cywilizacja) kończy się regularnie co kilkanaście 
miesięcy. Powody mogą być różne. A to do Ziemi zbliża się jakaś planetoida, 
a to w oprogramowaniu komputerowym zawarty jest błąd, który ma sprawić, 
że cała infrastruktura świata nagle padnie, a wraz z nią padnie także ludzka 
cywilizacja. Źródłem apokalipsy może być również mająca pochłonąć 
miliony ofiar ptasia, krowia czy świńska grypa albo globalne ocieplenie czy 
równie globalne przeludnienie, a nawet przepowiednia Majów, którzy mieli 
przewidzieć, że ostateczny koniec nastąpi 21 grudnia 2012 roku. Owym 
zapowiadanym końcem media żyją przez kilka tygodni (w najlepszym razie 
kilkanaście miesięcy). Powstają filmy o katastrofach, wypowiadają się politycy, 
a organizacje międzynarodowe przeznaczają miliardy dolarów (których wciąż 
brakuje na przykład na pomoc najuboższym) na walkę z domniemanym 
zagrożeniem. Później zapał do obaw mija, zainteresowanie gaśnie, a czasem 
pojawiają się deprecjonujące „apokaliptyków” informacje (jak to miało miejsce 
w przypadku „globalnego ocieplenia”, które osiągnęło tak wielkie rozmiary, 
bo uczeni „podkręcali” wyniki badań) – i znów rozpoczyna się oczekiwanie na 
nową, globalną, świecką apokalipsę. 

 I nie ma najmniejszych wątpliwości, że ona przyjdzie. Trudno zgadywać, 
czego będziemy się lękać za lat 10 czy 20 (jeśli oczywiście świat będzie jeszcze 
istniał). Ale jedno jest pewne: będziemy się czegoś bać, będziemy przeznaczać 
miliardy dolarów na walkę z zagrożeniem, a media pełne będą doniesień 
o zbliżającej się zagładzie. Kolejne kompromitacje wieszczów globalnej 
katastrofy w niczym nie zaszkodzą ani ich dobremu samopoczuciu, ani 
naszym obawom, tak jak błędy w przewidywaniu daty końca świata w niczym 
nie zaszkodziły ani ojcom przebudzenia millenarystycznego, ani Świadkom 
Jehowy1. Jedni i drudzy podawali niezwykle szczegółowe daty końca świata. 
I choć, jako żywo się one nie sprawdziły, to i Adwentyści Dnia Siódmego 
(którzy wyłonili się z ruchu millenarystycznego) i Świadkowie Jehowy nadal 
mają się świetnie: wiernych im przybywa, i nikt nie pyta o zaskakujący błąd 

1  Ostatni raz na koniec świata wyznaczono rok 1975. Jak wiadomo, koniec nie nastąpił. Ale i na to znaleziono 
radę. „Wprawdzie – pisała „Strażnica” – od stworzenia Adama upłynęło we wrześniu 1975 roku okrągłe 6000 
lat istnienia ludzi na ziemi, ale (…) została stworzona jeszcze jego żona Ewa. W tym czasie Adam z rozkazu 
Boga nadawał nazwy zwierzętom. Nie wiemy, czy zajęło mu to tygodnie, miesiące czy lata. Stąd też nie możemy 
stwierdzić dokładnie, kiedy rozpoczął się wielki dzień spoczynku Jehowy, ani kiedy się skończy”. Cyt. za: J. Piegza, 
Świadkowie Jehowy. Geneza i struktura kontestacji religijnej, Kraków 1995, s. 80. 



33 

Nasze świeckie apokalipsy

w przewidywaniach. Tak samo dobrze mają się zresztą także siejący panikę 
(a przy tym zbijający na niej kapitał) politycy, naukowcy czy dziennikarze.

ODWIECZNE kOńCE
A wszystko dlatego, że człowiek jest tak skonstruowany, że 

potrzebuje się bać, a lęk przed końcem świata, jaki znamy, to jeden 
z najbardziej podstawowych elementów ludzkiej struktury umysłowej. Już 
w społecznościach pierwotnych istniała obawa przed końcem świata, który 
musiał być podtrzymywany w istnieniu (czy wręcz odnawiany) poprzez 

coroczne rytuały. Ten aspekt uzupełniany był o mity wielkich kataklizmów, 
które już zniszczyły ziemię, i które mogą nadejść ponownie. Najbardziej 
znanym przykładem takiej opowieści jest przedbiblijna i występująca niemal 
na całym świecie (poza Afryką) narracja o wielkim potopie, który zniszczył 
dotychczasową cywilizację. „Wieść o kataklizmie potopu w zaraniu dziejów 
świata należy do najbardziej znanych opowiadań na całym świecie. Ma ona 
bardzo różne wymiary – często także uzasadnienie religijne – i spełnia mniej 
lub więcej eksponowane funkcje w dziejach poszczególnych społeczności. 
Znają ją ludy o nader rozwiniętym stopniu cywilizacji, ale nie jest ona 
także obca kulturom bardzo pierwotnym. Można bez wahania stwierdzić, 
że temat gigantycznej katastrofy (najczęściej powodzi) o ogromnym lub 
wręcz nieograniczonym zasięgu, która pociągnęła za sobą niemal całkowite 
wyniszczenie ludzkości, należy do podstawowych dóbr kulturowych 
ludzkości”2 – wskazuje ks. Lech Stachowiak.

 I choć w wersji biblijnej tej narracji pojawia się obietnica Boga, że nigdy 
nie powtórzy już takiej zagłady, to w mitach bardziej pierwotnych występuje 
obawa przed jej powtórzeniem, powrotem do sytuacji pierwotnego chaosu, 

2  L. Stachowiak, Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia, Lublin 1994, s. 13.
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się czegoś bać.



a także nadzieja na możliwe „odrodzenie” – zmęczonego zbyt długim 
trwaniem czy grzechami ludzkimi – świata, nową kosmogonię. „W sumie 
(...) mity o Końcu Świata, sugerując bardziej lub mniej wyraźnie od-
tworzenie nowego Wszechświata, wyrażają tę samą archaiczną i niezwykle 
rozpowszechnioną ideę stopniowej «degradacji» Kosmosu, zgodnie z którą 
konieczne jest jego zniszczenie i cykliczne od-tworzenie”3 – wskazuje Mircea 
Eliade. Podobne obawy pojawiają się także w mitologiach indyjskich czy 
bliskowschodnich. W wersji hinduistycznej opiera się on na przekonaniu 
o wiecznym cyklu powstawania i ginięcia światów, poprzedzonych wielkimi 
kataklizmami, które mogą budzić obawy. Podobne mity spotkać można także 
w dżinizmie czy zaratusztrianizmie. W tym ostatnim jednak (a przynajmniej 
w jego pierwotnej wersji) koniec świata ma wyłącznie wymiar pozytywny. 
Oznacza bowiem koniec okresu zamieszania i początek rozdzielenia sił dobra 
i zła, a także wieczną szczęśliwość4. 

 Swoją ostateczną (można powiedzieć współczesną, zachodnią) formę 
apokalipsy otrzymały w świecie żydowskim. To tu idea „wiecznego powrotu” 
została zastąpiona czasem liniowym. Dla końca świata oznacza to tyle, że 
kiedy już nastąpi, to będzie ostateczny. A odnowiona rzeczywistość będzie 
istniała już wiecznie. Wydarzenia te poprzedzone jednak będą – a prawda ta 
dotyczy zarówno apokalips żydowskich, jak i chrześcijańskich – straszliwymi 
wydarzeniami. „Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie 
zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem 
Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o 
pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale 
to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz 
to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę 
i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści a wszystkich narodów, z powodu 
mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie 
wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków 
i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie 
miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia 
o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim 
narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie «ohydę spustoszenia», 
o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech 
rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na 

3  M. Eliade, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 65. 
4  M. Boyce, Zaratusztrianie. Wiara i życie, tłum. Z. Józefowicz-Czabak, B.J. Korzeniowski, Łódź 1988, s. 45-46. 
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dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech 
nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym 
w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo 
w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku 
świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt 
by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy 
jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! 
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie 
znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto 
wam przepowiedziałem. jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie 
chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica 
zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też 
po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy 
zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się 
na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody 
ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich 



z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, 
i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca 
nieba aż do drugiego. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! 
Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża 

się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, 
we drzwiach” – streszcza apokaliptyczne nauczanie Jezusa Ewangelia św. 
Mateusza.

OCZEkUjĄC PARUZjI
Te apokaliptyczne wątki, rozsiane zresztą w całym Nowym Testamencie, 

naznaczyły świadomość pierwotnego Kościoła. „Apokaliptyka (...) była matką 
całej chrześcijańskiej teologii. Najwcześniejsza chrystologia nie wyrażała 
się w chłodnym utożsamieniu Jezusa z Logosem jako racjonalną zasadą 
wszechświata, ale w żarliwym obrazie Syna Człowieczego, który zwyciężył 
władze demonów i zapoczątkował nową erę boskiego sądu i miłosierdzia”5 
– wskazywał teolog i historyk Kościoła Jaroslav Pelikan. Apokaliptyka 
pierwszych wieków, choć pełna była drastycznych obrazów, nie budziła 
jednak w chrześcijanach lęku, a przeciwnie – kierowała ich ku nadziei na 
ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i odnowienie. Jedną z pierwszych 
i najważniejszych modlitw chrześcijańskich było żarliwe wezwanie: 
„Marana tha” (Przyjdź, Panie Jezu), czyli prośba o to, by doczesne cierpienia 
się zakończyły, i by Pan ponownie przyszedł na Sąd. Ewentualny lęk przed 
cierpieniem czy straszliwymi wydarzeniami był niwelowany przez głęboką 
wiarę w Jedynego Zbawiciela.

5  J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. I: Powstanie wspólnej tradycji (100-600), tłum. 
M. Höffner, Kraków 2008, s. 129. 

Człowiek współczesny, jako 
jednowymiarowy konsument, nie ma pościć, 
modlić się czy nawracać, ale kupować. 
Dlatego lekiem na współczesne apokalipsy 
jest nie tyle radykalna przemiana życia, ile 
kupowanie nowych produktów.
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Nasze świeckie apokalipsy

 W Pasterzu Hermasa świetnie widać te dwie strony chrześcijańskiej 
apokaliptyki. Z jednej strony zapowiedź straszliwych cierpień, z drugiej 
świadomość, że wiara w Jezusa wyzwala z lęku i daje prawdziwą nadzieję. 
„Wielkiego nieszczęścia uniknąłeś dzięki twojej wierze i dlatego, że nie 
zachwiałeś się widząc takiego potwora – mówi anioł do Widzącego, 
odnosząc się do wizji straszliwych cierpień. – Idź więc teraz i opowiadaj 
wybranym Pana wielkie Jego dzieła i powiedz im, że potwór ten jest 
zapowiedzią strasznego ucisku, który nadchodzi. Jeśli zatem przygotujecie 
się i nawrócicie z całego serca, będziecie mogli go uniknąć, lecz serca 
wasze muszą być czyste i nieskalane, a przez pozostałe dni musicie służyć 
Panu nienagannie”6. Wezwanie do nawrócenia i służby Bogu jest istotą 
chrześcijańskiej apokaliptyki, która ma nie tyle wywoływać grozę, ile dawać 
nadzieję i inspirować do przemiany własnego życia. Świetnie widać to zresztą 
w nauczaniu św. Jana Chrzciciela, który także głosił „wypełnienie” proroctw 
i wzywał do nawrócenia. 

 Napięcie między zapowiedziami strasznych boleści a nadzieją na 
spotkanie Jezusa było stopniowo zastępowane strachem przed wielkimi 
cierpieniami, ale i przed sądem ostatecznym. Dlatego w apokaliptyce 
średniowiecznej (ze szczególnym uwzględnieniem obaw przed rokiem 
1000) ogromny nacisk kładziono na przygotowanie się do Końca Świata. 
Miało nim być – bardzo ewangelicznie – nawrócenie, asceza, modlitwa, 
posty i pielgrzymki. Ich celem było uchronienie ludzi przed nadejściem 
strasznych dni gniewu Pańskiego, albo przynajmniej przygotowanie ich na 
sąd. Obrazy męczarni mocno się przy tym zmieniały. Narzędziami gniewu 
w starożytności mogli być barbarzyńscy Gotowie czy Wandale. Później stali 
się nimi Saracenowie czy Turcy (jeszcze w czasie wielkich millenarystycznych 
buntów chłopskich podczas reformacji Mikołaj Storch przestrzegał, że przed 
tysiącletnim królestwem nastąpi krótkotrwałe panowanie Antychrysta 
i Turków Osmańskich7). Amerykańscy millenaryści obawiali się już bardziej 
zjawisk przyrodniczych, które stopniowo wyrastały na główne zagrożenia 
(ślady tego przetrwały zresztą także w późniejszych dziełach artystycznych, 
choćby w apokaliptycznych – choć już na sposób świecki – Ptakach Alfreda 
Hitchcocka). 

6  Hermas, Pasterz, 23, 4-5, w: Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, Warszawa 1986, s. 151. 
7  D. Zimmerling, Od końca do końca. Rzecz o radościach eschatologicznych, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2000, 

s. 148. 



 Niezmienne w apokalipsach religijnych (także żydowskich, by wspomnieć 
tu choćby sabataistów czy frankistów) było wezwanie do nawrócenia 
lub przynajmniej przyspieszenia8 Przyjścia Bożego. Apokalipsa – choć 
wywoływała lęk – miała także pozytywny wymiar, gdyż była wielkim 
wezwaniem do metanoi. Dawała możliwość powrotu do Boga i realnej 
przemiany życia. Takie skutki obserwowano w wielu środowiskach, 
niezależnie od wyznania. Wielu historyków społecznych zwraca uwagę 
na to, że Wielka Brytania uniknęła wielkich i krwawych rewolucji także 
dzięki misyjnej działalności Johna Wesleya, która przywróciła Anglikom 
poczucie konieczności współczucia, także w wymiarze społecznym. Niemała 
część pracy charytatywnej i wolontariackiej Amerykanów także ma swe 
źródło w religii, a konkretnie w chęci zadośćuczynienia za własne grzechy 
i zaniedbania, w obawie przed ponownym przyjściem Pana. 

MERkANTYLIZACjA NAWRóCENIA
Świeckie apokalipsy przełomu XX i XXI wieku, zachowując element 

strachu, wyeliminowały w zasadzie nawrócenie. Człowiek współczesny, 
jako jednowymiarowy konsument, nie ma przecież pościć, modlić się czy 
nawracać, ale kupować. Dlatego lekiem na współczesne apokalipsy jest nie 
tyle radykalna przemiana życia, ile kupowanie nowych produktów. „Chcesz 
oglądać telewizję i oszczędzać energię. Kup telewizor XYZ” – kuszą reklamy. 
Dezodoranty w sztyfcie jeszcze kilka lat temu reklamowano jako ratujące 
przed dziurą ozonową. Producenci rozmaitych przedmiotów (także leków 
mających uchronić przed nowymi pandemiami) przekonują, że właśnie ich 
produkt jest jedynie ekologicznym, dzięki czemu, kupując go, przyczyniamy 
się do ratowania Ziemi przed oczekującą ją zagładą. 

 Uczciwie trzeba powiedzieć, że istnieją oczywiście ruchy prawdziwie 
przejętych nadchodzącą Zagładą. Oni rzeczywiście zmieniają swoje życie: 
przestają używać kosmetyków, żywią się tym, co znajdą na śmietnikach, 
a nawet rezygnują z osiągnięć cywilizacji, byle tylko nie zniszczyć Matki 
Ziemi. Ale niewiele mają oni wspólnego z religijnymi apokaliptykami. Celem 
tych ostatnich nigdy nie było bowiem uratowanie Ziemi, ale... odnalezienie 
Boga i uratowanie siebie oraz ludzi wokół. Jeśli żebrali, to nie po to, by 
ratować glebę, ale po to, by się umartwić i uniżyć siebie, zniszczyć swoją 
pychę, otworzyć się na działanie pokornego Boga, który przyjął ludzką postać. 
Ich współcześni następcy (bo trudno powiedzieć naśladowcy) w Boga nie 

8  Sabbatajczycy przyspieszać chcieli nie tyle przez życie bez grzechu, ile przez zwiększenie odstępstwa, co 
miało skłonić Boga do szybszego przywrócenia porządku. 
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wierzą, więc rezygnują z pewnych rzeczy wyłącznie z troski o bezosobowe 
środowisko, które wydaje się im ważniejsze, nie tylko od ludzi, ale i od siebie 
samych. Jednak zdecydowana większość współczesnych apokaliptyków za 
szczyt ascezy uznaje sikanie pod prysznicem (w Brazylii jedna z organizacji 
ekologicznych przeprowadziła nawet wielką kampanię medialną wzywającą 
do takiego działania), tak by zaoszczędzić trochę wody i uratować planetę.

 To wszystko byłoby może nawet dość śmieszne, gdyby nie fakt, że 
odwraca uwagę od realnego Końca Świata i od realnych znaków, jakie 
daje ludziom Bóg. Świeckie apokalipsy, ogniskując strach, odciągają ludzi 
od tego, czego powinni się oni bać naprawdę, czyli grzechu. Skupienie 
uwagi na naturalnych przyczynach pewnych katastrof i całkowita odmowa 
traktowania ich jako znaków Bożych sprawiają, że nawet to, co jeszcze sto 
lat temu byłoby traktowane jako wezwanie do nawrócenia (choćby wielkie 
katastrofy przyrodnicze), teraz staje się tylko dowodem na autentyczność 
przestróg świeckich apokaliptyków. Zamiast więc zająć się poprawą 
własnego życia, zajmujemy się walką z globalnym ociepleniem, co stało się 
nawet nową religią. Efekt tych działań będzie zaś taki, że ani nie zmienimy 
klimatu, ani nie osiągniemy zbawienia. I to jest wielki dramat współczesnych 
świeckich apokalips, które poza tym są całkiem zabawne w swej naiwności 
i przekonaniu, iż są czymś całkowicie nowym.  █



Papież w świecie lateksowej dowolności
Autor Autorski

„My, biskupi, zamknięci za drzwiami ze strachu, 
z obawy nie przed Żydami, ale przed prasą, z obawy przed 
niezrozumieniem przez naszych wiernych, nie mieliśmy 
odwagi! Kiedy nadeszła fala aborcji, Kościół był osłabiony, 
ponieważ nie nauczył się tej odwagi oporu, jaką widzieliśmy 
w Krakowie, a którą Jan Paweł II pokazywał podczas całego 
swojego pontyfikatu. Tej odwagi, by powiedzieć «tak» Bogu, 
Jezusowi, również za cenę bycia pogardzanym. My byliśmy 
za zamkniętymi drzwiami, ze strachu”, powiedział kardynał 
Schönborn do europejskich biskupów zgromadzonych na 
rekolekcjach na Górze Błogosławieństw w Galilei.

Papież 
w świecie 
lateksowej 
dowolności,
albo o tym, jak owce chciały 
zagryźć swego pasterza

     

KS. ROBERT SKRZYPCZAK



Uderz w pasterza, a rozproszą się owce 

Mt 26,31



To będzie smutny artykuł, utkany ze smutnych faktów, pokazujący 
ponury wyraz twarzy tego, co winno być z natury piękne. Czytelnik poczuje 
się niekomfortowo, poprowadzony przez szereg zdarzeń i reakcji, które 
mogą napawać niepokojem i budzić chęć osądzania kogokolwiek. Jednakże 
intencją moją nie jest doszukiwanie się winnych, ale pragnienie zrozumienia 
dzisiejszego stanu rzeczy. Gdybym miał zajmować się rozliczaniem grzechów 
cudzych, czyż mógłbym liczyć na wyrozumiałość i miłosierdzie w przypadku 
moich własnych? Umowa stoi: żadnego rzucania kamieniem.

PASTERZ NA CENZUROWANYM
Kryzys, o którym chcę pisać, dotknął Kościół w drugiej połowie ubiegłego 

stulecia, zaraz po zakończeniu niezwykle ważnego dla jakości współczesnego 
chrześcijaństwa wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II. Gdyby mój 
dziadek czy ktokolwiek inny, kto przeżył swe katolickie życie pół wieku temu, 
jakimś niezbadanym zrządzeniem Opatrzności dostał szansę na spędzenie 
kilku dni w naszej aktualnej rzeczywistości, przecierałby oczy ze zdumienia. 
W barze musiałby wysłuchać opinii, że Kościół ze swymi przekonaniami 
na temat małżeństwa czy eutanazji jest już niedzisiejszy. Sklepowa ze 
spożywczego wygłosiłaby mu bez żadnej żenady zdanie o tym, iż papież jest 
za stary, za niemiecki i w dodatku ma dziwne poglądy na życie. W Empiku, 
przeglądając prasę, natknąłby się na cały tabun dziennikarzy i komentatorów 
piszących z ironią i politowaniem o kolejnej „niefortunnej” wypowiedzi 
Benedykta XVI na temat prezerwatyw. Wieczorem natomiast w telewizji 
byłby skazany na wysłuchanie długiej debaty z udziałem zaproszonego 
księdza z tygodnika „Jakiegośtam” oraz europosła z partii „Nieważnejakiej” 
o antysemickich akcentach w wypowiedziach znanego biskupa z Watykanu.

 Wielu młodych ludzi gubi się w pytaniach, jakie stawia im życie, 
tylko dlatego, iż nie są w stanie znaleźć kogoś, kto wyjaśniłby im 
autorytatywnie, gdzie leży prawda. Jak wyrobić sobie przekonanie 
o słuszności podejmowanych decyzji życiowych – w sprawie choćby 
etyki seksualnej, otwartości na potomstwo czy stosunku do pieniądza – 
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w sytuacji, gdy papieżowi i Stolicy Apostolskiej przyznaje się co najwyżej 
prawo do wyrażenia w jakiejś dziedzinie jedynie „opinii”, którą można 
natychmiast zrównoważyć całą masą innych opinii wygłaszanych przez 
przedstawicieli nauki, pracownie badania nastrojów społecznych czy jakąś 
tam piosenkarkę z MTV. Jak wywnioskować, kiedy przemawia na serio, a kiedy 
tylko żartuje ktoś, kto stara się mnie przekonać, że nie wszystko, co mówi 
biskup Rzymu, jest nieomylne, a niektóre encykliki – delikatnie mówiąc 
– uległy przeterminowaniu? „Obserwujemy dziś niefrasobliwe podejście 
do doktryny – mówił kardynał Silvio Oddi, prefekt Kongregacji do spraw 
Duchowieństwa. – Wielu katechetów wybiera sobie z depozytu wiary kilka 
artykułów podawanych do wierzenia, przy jednoczesnym zanegowaniu czy 
przemilczeniu pozostałych. Takie podstawowe prawdy wiary, jak dogmat 
o Bóstwie Chrystusa, o dziewictwie Maryi, o grzechu pierworodnym, 
o prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, o piekle, o prymacie św. 
Piotra, są bez skrępowania odrzucane”1. 

 Pontyfikat papieża Benedykta XVI od samego początku otoczony jest falą 
ślepej krytyki i dezinformacji. Już od momentu jego wyboru prasa wytoczyła 
mu proces o „ultrakonserwatyzm” (jakby papież miał inne zadania, niż 
„konserwować”, czyli zachowywać i bronić depozytu wiary w Kościele). 
Szeptano, a potem już wygłaszano bez skrępowania tyrady na temat 
„niemieckiego papieża”, „post-nazisty” w sutannie. Jedna z satyrycznych 
gazet francuskich „Les Guignols” nie wstydziła się nawet przypisać mu tytułu 
„Adolf II”. 

 Taki klimat towarzyszy niemalże wszelkim wypowiedziom papieskim: 
od słynnego wystąpienia w Ratyzbonie na temat stosunku rozumu 
i wiary; poprzez incydent na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, gdzie 
watykański gość został niemalże uznany winnym siedemnastowiecznego 
procesu Galileusza; poprzez wypowiedź papieża na temat nieskuteczności 
prezerwatywy w rozwiązaniu problemu AIDS w Afryce; aż po komentarze 
dotyczące jego wizyty w rzymskiej synagodze. Wystarczy przyjrzeć się bliżej 
temu ostatniemu wydarzeniu, by zapoznać się z klimatem wytworzonym 
przez tzw. opinię publiczną wokół głowy Kościoła katolickiego. 17 stycznia br. 
Benedykt XVI złożył wizytę w synagodze w Wiecznym Mieście, gdzie spotykał 
się z najstarszą w Europie wspólnotą wyznania mojżeszowego. Jak zauważył 

1  Za: R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele Katolickim, Warszawa 2009, s. 191.



francuski filozof Bernard-Henri Levy2, papież jeszcze nie przekroczył Tybru, 
a prasa już szemrała o niefortunnym doborze słów i niestosowności gestów 
uczynionych przez gościa oraz uznawała, że, jak zwykle, papież zasłużył na 
kolejną porażkę swych zamierzeń. Benedykt XVI podczas spotkania z Żydami 
użył modlitwy Jana Pawła II, którą tamten pozostawił przed dziesięcioma laty 
w Ścianie Płaczu w Jerozolimie, w której prosił naród żydowski o wybaczenie 
za cierpienia związane z antysemityzmem, po części zawinionym przez 
katolików. Nic to nie pomogło: komentarze mówiły o cofnięciu się 
Benedykta XVI w stosunku do poprzednika, a nawet o „zamrożeniu” zmian 
w Kościele zainicjowanych przez Jana XXIII. 

 Opinia publiczna zdaje się być o wiele łaskawsza wobec papieży już 
pochowanych w grobie, niż wobec tych, którzy wypowiadają się i poruszają 
o własnych siłach. Chociaż może nie zawsze, a na pewno nie w przypadku 
papieża Piusa XII. Furię przeciwko Benedyktowi wywołała nie sama pamięć 
o zmarłym pół wieku temu biskupie Rzymu, a raczej decyzja papieża 
o uznaniu „heroiczności cnót” tamtego. Nie pomaga fakt, iż cała histeria 
wokół osoby papieża Pacellego ruszyła od chwili wystawienia sztuki 
Namiestnik, która rzucała przeciw niemu oskarżenia o „milczenie” w sprawie 
losu Żydów podczas wojny. Nie pomogło też i to, iż autor tejże sztuki, Rolf 
Hochhuth, bywał wielokrotnie oskarżany o zatwardziały negacjonizm, który 
znalazł swe potwierdzenie w przeprowadzonym wywiadzie z brytyjskim 
historykiem Davidem Irwingiem, słynącym ze swych zaprzeczeń istnienia 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych komór gazowych służących 
do masowej eksterminacji narodu żydowskiego. Na nic też zdaje się 
wykazywanie, iż Eugenio Pacelli, zanim został papieżem, współtworzył wraz 
z Piusem XI najsurowszą w ocenie nazizmu encyklikę Mit brennender Sorge 
(Z palącą troską), opublikowaną 15 marca 1937 roku. Niczego też nie należy 
się spodziewać po przypomnieniu słów ówczesnej premier Izraela Goldy 
Meir, która publicznie dziękowała Piusowi XII w słowach: „Podczas dziesięciu 
lat nazistowskiego terroru, w których naród nasz przeżywał potworne 
męczeństwo, głos papieża wznosił się w słowach potępiających oprawców”. 

 Podobne ataki musiał znosić również Jan Paweł II, zwłaszcza w pierwszej 
części swego pontyfikatu. Brał publiczne cięgi za „zuniformizowanie 
biskupów, zmuszanie do uległości teologów, pozbawianie praw świeckich, 
dyskryminowanie kobiet i wyciszanie dyskusji na tematy seksualne”. „Jego 
pomysły na temat wiary i moralności – wyrokował szwajcarski teolog 

2  B.-H. Levy, Se anche Benedetto XVI e Pio XII diventano vittime del pregiudizio, „Corriere della Sera”, 20 stycznia 
2010.
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Hans Küng – wyeliminowały 
Sobór Watykański II. Ten papież 
wielokrotnie deklarował swą 
wierność Soborowi, by w dalszej 
kolejności faktycznie go zdradzić”3. 
Jak zauważył przyjaciel Wojtyły 
z czasów Soboru, francuski teolog 
Henri de Lubac, Jan Paweł II 
wielokrotnie musiał stawić czoła 
przykrościom i fałszywym ocenom, na które nie zasługiwał. Podczas pierwszej 
wizyty papieża w Paryżu w 1980 roku – pisał de Lubac – „cierpiałem, widząc, 
jak wielu wylewa na niego tę sama żółć, jaką wylewali na Pawła VI”4. 

 Skąd wzięła się ta niedobra atmosfera wokół osoby papieża? Skąd 
ten kompleks kontestowania i buntowania się wobec powagi urzędu 
Piotrowego w Kościele? Kto postanowił, że papież ma być równocześnie 
synonimem kozła ofiarnego? Aby zrozumieć, co się dzieje i co jeszcze 
może się zdarzyć w epoce Benedykta XVI, potrzeba powrócić do tego, co 
wydarzyło się w czasie pontyfikatu Pawła VI, niedługo po zakończeniu obrad 
Soboru Watykańskiego II, pośród atmosfery euforii i radości, jaką wzbudził 
w katolikach nowy sobór. Zamach na Jana Pawła II, przeprowadzony 13 maja 
1981 roku na placu św. Piotra, był ciosem wymierzonym w głowę Kościoła 
katolickiego z zewnątrz, ze świata polityki i obcych ideologii. Skonsolidował 
on jedynie wiernych wokół swego cierpiącego przywódcy. Cios, który 
spadł trzynaście lat wcześniej na Pawła VI, choć jego osobiście nie skazał 
na szpital i reanimację, okazał się bolesny i druzgocący w skutkach dla 
samych katolików – „uderz pasterza, a rozproszą się owce”5. Został bowiem 
wymierzony biskupowi Rzymu z samego środka Kościoła. Owce napadły na 
swego pasterza. 

OWCE ZDEZORIENTOWANE
Końcówka drugiego tysiąclecia naszej ery naznaczona została 

szeregiem interwencji Maryi w dzieje Europy w postaci objawień. W 1917 
roku w Fatimie Maryja mówiła do dzieci-wizjonerów o dramatycznych 
wydarzeniach, jakie nadciągają nad Europę, mówiła też o trudnych próbach, 

3  H. Küng, Wojtyla, il Papa che ha fallito, „Corriere della Sera”, 30 marzo 2005.
4  H. de Lubac, Memoria interno alle mie opere, Opera omnia, vol. 31, Milano 1992, s. 455.
5  Za 13,7; Mt 26,31.

Kto postanowił, że papież 
ma być równocześnie 
synonimem kozła 
ofiarnego?



jakie czekają Kościół. „Nie mogę wyjaśnić, w jaki sposób – relacjonowała 
jedna z małoletnich wizjonerek Hiacynta – ale widziałam Ojca Świętego 
w wielkim domu, klęczącego u stołu z twarzą w dłoniach. Płakał. Wielki 
tłum znajdował się przed domem: niektórzy ciskali kamieniami, inni mu 
złorzeczyli, nie przebierając w słowach”6. 

 Sobór Watykański II, obradujący w latach 1962-1965 przy udziale 
ponad trzech tysięcy biskupów oraz wielu zaproszonych ekspertów, 
przedstawicieli świeckich i gości z innych chrześcijańskich wyznań, przyniósł 
zarówno samym uczestnikom, jak i całemu Kościołowi dużo radości. Fala 
optymizmu przelewała się przez serca wielu ludzi zauroczonych nowymi 
sformułowaniami przyjętymi w dokumentach soborowych, zwiastującymi 
wielkie zmiany i powrót do oryginalnej gorliwości ewangelicznej 
Kościoła. „Radujmy się, bracia. Kiedy wcześniej Kościół miał tak wysoką 
samoświadomość i czuł się tak szczęśliwy, tak zjednoczony, tak dobrze 
przygotowany do pełnienia swego posłannictwa? – mówił wyraźnie 
zadowolony Paweł VI 18 października 1965 roku i dodawał: – Żaden sobór 
w Kościele Bożym nie miał większego rozmachu, nie charakteryzował się tak 
sumienną pracą, rozległą tematyką, i nie przykuwał do tego stopnia uwagi”7. 
Dwa tygodnie wcześniej, w wywiadzie dla Alberto Cavallariego, papież 
wyjaśniał: „Prawdziwym problemem jest to, że Kościół otwiera się na świat 
i odnajduje świat, który już w większości nie wierzy. Chodzi o miliony osób 
nie mających wiary religijnej. Stąd konieczność otwarcia się Kościoła. Sobór 
pokazuje, że poza kryzysem świata na szczęście nie istnieje kryzys Kościoła”8.

 Zapiera dech w piersi porównanie powyższych wypowiedzi Pawła VI 
z jego późniejszymi konstatacjami, choćby tą wygłoszoną trzy lata po 
zakończeniu Soboru: „W Kościele wybiła niespokojna godzina samokrytyki, 
a raczej należałoby powiedzieć – samodestrukcji. To karkołomny zwrot, 
którego po Soborze nikt by się nie spodziewał. Wygląda na to, jak gdyby 
Kościół sam sobie zadawał rany”9. Papież w tych autodestrukcyjnych 
postawach części swych wiernych dostrzegał wręcz metafizyczną obecność 
nieprzyjaciela, zauważając, że „do świątyni Boga przedostał się dym szatana. 
Wątpliwości, niepewność, dyskusje, niepokój, niezadowolenie, spory. Brak 
zaufania do Kościoła. W nasze sumienia wdarło się zwątpienie, i to wdarło się 
przez okna, które uchyliliśmy po to, aby nimi mogło przedostać się światło... 

6  A.M. Martins, R.J. Fox, Documents on Fatima and the Memoire of Sister Lucia, Alexandra South Dakota 1992, 
s. 369.

7  „Documentation Catholique”, 2046/1965.
8  Wywiad z dn. 3 października 1965 r., za: A. Tornielli, Paolo VI. Il timoniere del Concilio, Milano 2003, s. 41.
9  Przemówienie w Papieskim Seminarium Lombardzkim w Rzymie, dn. 7 grudnia 1968 r., za: A. Tornielli, 

Paolo VI, dz. cyt., s. 53.
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Spodziewaliśmy się po Soborze słonecznego dnia dla dziejów Kościoła. 
A tymczasem nadciągnęły chmury, burze, mrok, poruszanie się po omacku 
i niepewność. Jesteśmy przekonani, że to coś nieziemskie – diabeł – pojawiło 
się na świecie, by popsuć i zdusić owoce Soboru Powszechnego i by Kościół 
nie mógł świętować radości z osiągnięcia pełnej świadomości samego siebie. 
Z tego właśnie powodu pragniemy, dziś bardziej niż kiedykolwiek, wywiązać 
się z obowiązku powierzonego przez Boga Piotrowi umacniania braci 
w wierze”10. 

 Kryzys rozpoczął się w Kościele posoborowym w 1968 roku. Wiązał 
się z niektórymi, zbyt pośpiesznymi sposobami wprowadzania reform. 
Reformie przyświecała intencja „powrotu do źródeł” chrześcijańskiej wiary 
i działalności Kościoła. Miała ona polegać, według definicji Saverio Xeresa, 
na „przezwyciężeniu wszelkich historycznych postaci w poszukiwaniu 
jak najbardziej wiernego zbliżenia się do formy pierwotnej, którą jest sam 
Chrystus”11. Przypominać to miało, w oczekiwaniu autorów projektów 
reformy, czynność nazywaną przez rzeźbiarzy „ablatio”, polegającą na 
uwalnianiu ciała Kościoła z elementów narosłych podczas poprzednich epok, 
które zamiast uwydatniać, dziś raczej przesłaniają treść orędzia Kościoła. 
W zgodzie z tym zamysłem papież zreorganizował pracę Kurii rzymskiej, 
a następnie powołał komisje odpowiedzialne za wprowadzanie w życie 
zmian, których życzyli sobie ojcowie soborowi. Reforma ruszyła, poczynając 
od liturgii oraz tzw. kolegialności biskupów. Pierwsze reakcje niezadowolenia 
koncentrowały się wokół dyskusji o przywileje synodów i konferencji 
biskupów w sprawowaniu władzy w Kościele. Potem ruszyła lawina obiekcji 
co do sposobu wprowadzania zmian liturgicznych: wrażenie pochopności 
innowacji, przystosowanie do świata, lekceważenie powrotu do źródeł, często 
samowola w interpretowaniu wskazań soborowych. 

 Papież czuł się zmartwiony z racji dowolności w eksperymentowaniu 
z liturgią, a zwłaszcza przygnębiony pewnymi skłonnościami do jej 
desakralizowania. Kardynał Franz König oceniał po latach: „Według mnie było 
błędem wprowadzanie tej reformy zbyt pośpiesznie, nawet jeśli od zewnątrz 
wyglądało to jedynie na zmianę języka, miejsca kapłana podczas celebracji czy 
umieszczenia ołtarza. Należało wszystko przygotować dobrze i wprowadzać 
stopniowo. Tymczasem zmiany wprowadzono pośpiesznie, budząc wielkie 
zamieszanie wśród wiernych, którzy nie czuli się na to absolutnie gotowi. Dla 

10  Homilia w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1972 r.: za: A. Tornielli, Paolo VI, dz. cyt., s. 53. 
Do tematu aktywnej roli diabła w dziejach Kościoła i świata Paweł VI powrócił jeszcze kilkakrotnie, m.in. podczas 
audiencji generalnej w dniu 15 listopada tego samego roku oraz 27 lutego 1977 r.

11  S. Xeres, La Chiesa, corpo inquieto, Milano 2003, s. 282-283.
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wielu to było zgorszenie. Myślano, że Kościół zmienił wyznanie wiary i że to 
już nie ten sam Kościół”12. Niepokój papieża dotyczył samej istoty podjętych 
zmian: „Na nic by się zdała odnowa liturgiczna, jeśli dzięki niej nie przybyłoby 

w Kościele prawdziwych czcicieli Ojca w duchu i prawdzie. Świat dzisiejszy 
bez modlitwy nie przetrwa”13. 

 Prawdziwe zamieszanie wniosła w epokę posoborową Kościoła 
eksplozja kryzysu kultury zachodniej: idea rozpoczęcia od zera (w polityce 
zapoczątkowana przez prezydenturę Johna F. Kennedy’ego) wraz 
z marksizmem jako ideologią mającą służyć za narzędzie odrodzenia 
społeczeństw Zachodu. Wydawało się, że owa rewolucja kulturalna 
odpowiada temu, czego chciał Sobór. Utożsamiając ową nową marksistowską 
rewolucję kulturową z wolą Soboru, mówiono: to jest Sobór, tak należy 
postępować. Chodziło o całkiem pomylony, z chrześcijańskiego punktu 
widzenia, progresizm. Na fali soborowego triumfalizmu mówiono: teraz my 
działamy, znaleźliśmy drogę, po której idąc, odkryjemy nową jakość życia. 
Algorytmem do wprowadzenia zmian w Kościele miał być duch demokracji. 
„Sobór Ekumeniczny Watykański II stanowił przykład zastosowania 
demokracji – tłumaczył zauroczenie tym duchem amerykański teolog 
i ekonomista Philips S. Kauffman. – Szeroko przyjęła się myśl o tym, iż wraz ze 
zdefiniowaniem nieomylności papieskiej, nie potrzeba było więcej soborów. 
Po Soborze Watykańskim I wydawało się, że Papież pozostanie jedynym 

12  Wywiad z kard. F. Königiem, „Trentagiorni”, październik 1992. Warto dodać, że König uchodził w kręgach 
soborowych za zwolennika odnowy, był też wielkim protektorem wyboru Karola Wojtyły na papieża w  1978 
roku.

13  Za: A. Tornielli, dz. cyt. s. 59.

W efekcie trwania wojny domowej w dawnym 
Kongo Belgijskim ofiarą gwałtu padło wiele 
zakonnic pracujących na misjach. Czy w tym 
przypadku - pytano - powinno dopuścić się 
użycia pigułki antykoncepcyjnej?
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przewodnikiem Kościoła. Vaticanum II natomiast unaoczniło to, co może 
zdarzyć się w Kościele, gdy wszyscy biskupi wspólnie podejmują działania”14. 
Niestety, ten tok rozumowania doprowadził do nieprzewidywalnych 
w skutkach następstw. Zrodziła się idea, iż koniecznie potrzeba zbilansować 
to, co mówi Urząd Nauczycielski Kościoła, z innymi punktami widzenia 
obecnymi w Kościele. Wypowiedzi Magisterium Kościoła, a więc i papieża, 
zaczęto określać „oficjalnym” nauczaniem tegoż Kościoła. To w efekcie 
musiało doprowadzić do wojny wewnątrzkościelnej. Powołując się na Sobór, 
wielu teologów poczęło negować autorytet papieża, wzywając wiernych do 
ignorowania go. 

 Jednocześnie katolicy przywiązani do tradycji zaczęli oskarżać sam Sobór 
o wywołanie aberracji doktrynalnych, twierdząc, iż nauczanie Vaticanum II 
pozostaje w sprzeczności z wielowiekową tradycyjną nauką katolicką. 
Powoływanie się na poprzednich papieży przeciwko obecnym lub na 
poprzednie sobory przeciw ostatniemu zdawało się budować mur trudności 
nie do pokonania. Oficjalną debatę zdominował zbyt prostolinijny podział na 
progresistów i konserwatystów. Na najbardziej ekstremalnym wierzchołku 
tych drugich osadził się ruch schizmatycki arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, 
kontestujący postanowienia Vaticanum II i ostatecznie zrywający łączność 
z papieżem w 1988 roku. Zresztą w niektórych swych publikacjach autorzy 
z kręgów lefebrystowskich, by wyrazić swą dezaprobatę dla przełomu 
soborowego, papieży tej epoki, poczynając od Jana XXIII aż po Benedykta XVI, 
zaczęli obdarzać mianem „tak zwanych papieży”15, odmawiając im nie tylko 
kompetencji teologicznej, ale i legalności wykonywanego urzędu. Niestety, 
ruch ten swymi twierdzeniami popadł w wewnętrzną sprzeczność, bowiem 
by zdyskredytować obecny sobór, odwoływano się do poprzednich soborów. 
A przecież to, co jest gwarancją prawdziwości jednego soboru, jest też 
i gwarancją prawdziwości pozostałych.

 
OWCE POkAZUjĄ ZęBY

23 kwietnia 1964 roku papież Paweł VI postanowił wycofać z obrad 
soborowych dwa tematy: celibat kapłański oraz regulację urodzin. Już 

14  P.S. Kaufman, Why You Can Disagree and Remain a Faithful Catholic, New York 1995, s. 153.
15  Por. R.P. Coomaraswamy, The destruction of the Christian Tradition, Indiana 2006; tenże, The Heresy of John 

XXIII, „Studies in Comparative Religion” (Middlesex, Eng.): Comments on a Recent „Traditional” Catholic Book, 
vol. 17, 1988; J. Saenz y Arriaga, Sede Vacante – Paulo VI no es ligitimo Papa, Mexico 1973; Aegidus, Kardynał Józef 
Ratzinger – bard Soboru, „Zawsze wierni” 4/2002; M. Le Monte, Karol Wojtyla et le Concile Vatican II, „Savoir et 
server” 57, s. 67-77.



wcześniej Jan XXIII zapowiadał cofnięcie soborowi kompetencji wypowiadania 
się w sprawie środków antykoncepcyjnych, mimo że niektórzy biskupi 
(wśród nich kardynałowie Suenens z Brukseli i Leger z Montrealu) wyrażali 
w swych wystąpieniach nadzieję na zmianę stanowiska Kościoła w tematyce 
małżeńskiej. „Celibat kapłański zachowuje nadal swoją wartość – napisał 
Paweł VI w encyklice Sacerdotalis coelibatus ogłoszonej 24 czerwca 1967 

roku. Trzy lata później episkopat holenderski jako reakcję opublikował 
oświadczenie przychylne zniesieniu dyscypliny kościelnej w tej materii. Papież 
zainterweniował, pisząc specjalny list do kardynała Villota, sekretarza stanu 
Stolicy Apostolskiej. Powrócił do tematu jeszcze raz podczas modlitwy Angelus 
1 lutego 1970 roku, mówiąc o wartości niepodzielonego serca oraz dawaniu 
przez osoby żyjące w celibacie świadectwa na rzecz Królestwa Niebieskiego. 
Dodawał zarazem, że tylko to, co trudne i wymagające, jest jednocześnie 
atrakcyjne.

 O wiele bardziej złożoną i boleśniejszą kwestią okazała się sprawa pigułki 
antykoncepcyjnej i prezerwatywy. Już w 1963 roku zagadnienie odniesienia 
się Kościoła do tematyki planowania demograficznego postanowił podjąć 
Jan XXIII, powołując odpowiednią komisję naukową, mającą zbadać i poddać 
ocenie dylematy moralne przeżywane w wielu małżeńskich alkowach (ale, 
jak się okaże, nie tylko tam). Od dwóch mniej więcej lat trwała wówczas 
ożywiona dyskusja teologiczna wywołana sprawą tzw. „pigułki kongijskiej”. 
W efekcie trwania wojny domowej w dawnym Kongo Belgijskim ofiarą 
gwałtu padło wiele zakonnic pracujących na misjach. Czy w tym przypadku 
– pytano – powinno dopuścić się użycia pigułki antykoncepcyjnej? 
W czasopiśmie „Studi Cattolici”, bliskim formacji Opus Dei, liczni eksperci 
w dziedzinie teologii moralnej, tacy jak: bp Pietro Palazzini (sekretarz Świętej 
Kongregacji Soboru, przyszły kardynał), Francesco Hürt (profesor Papieskiego 
Uniwersytetu Gregorianum) czy Ferdinando Lambruschini (profesor 

W 1966 roku papieska komisja 
pozytywnie odniosła się do użycia 
środków antykoncepcyjnych w ramach 
tzw. „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. 
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Papieskiego Uniwersytetu Lateranum), zgodnie usprawiedliwiali użycie takiej 
pigułki. Powoływali się przy tym na tzw. „zasadę całości”, uzasadniającą 
odstępstwo od normy ze względu na dobro osoby zagrożonej przemocą, 
a także na „zasadę konfliktu dwóch rodzajów zła”. 

 Argumenty te szybko przypadną do gustu bojownikom o swobodę dostępu 
do antykoncepcji. Efekt domina wywołany przypadkiem szczególnego rodzaju 

wnet spowodował rozciągnięcie debaty na inne sytuacje. Dlaczego to, co jest 
uznane za słuszne w jednym przypadku (tutaj: wzgląd osoby konsekrowanej), 
nie miałoby służyć dobru mężatek? W 1963 roku angielski ginekolog 
katolicki John Rock poddał w wątpliwość argumenty przeciw stosowności 
używania pigułek. Wszystko zaczęło się od przypadku kongijskiego. Z czasem 
jednak argument uzasadnionej obrony zaczął zataczać coraz szersze kręgi 
i obejmować coraz rozleglejsze rodzaje doświadczeń, aż debata na ten temat 
osiągnęła efekt, w oparciu o który wielu zaczęło żywić nadzieję na znalezienie 
racji przemawiających za uznaniem antykoncepcji w pewnych sytuacjach za 
w pełni uzasadnioną. Ironicznie efekt ten został nazwany „katolicką pigułką”. 
Rzecz jasna, argumenty w ustach dyskutantów, im bardziej były poddawane 
intelektualnym obróbkom, tym bardziej nabierały gumowej plastyczności, 
niebezpiecznie zacierając granicę pomiędzy ewangelicznym wymogiem 
prawdy a ponowoczesną moralną dowolnością.

 Komisja, którą powołał do istnienia Jan XXIII, a którą rozszerzył do grona 
60 członków Paweł VI, podjęła się zbadania zagadnienia, jakie nie znalazło 
rozstrzygnięcia w rozporządzeniach soborowych. Papież tak delikatnych 
z moralnego punktu widzenia kwestii nie zamierzał poddawać ryzykownej 

W 1968 roku Paweł VI ogłosił encyklikę 
Humanae vitae, w której podtrzymał 
wielowiekowe nauczanie Kościoła w sprawie 
regulacji urodzin, odważnie zachowując 
dystans wobec stanowiska wyrażonego przez 
większość komisji i opinii publicznej.



sile głosowania, rezerwując jej rozeznanie dla siebie. Krążyły jednakże 
pogłoski, iż komisja zdoła przekonać Pawła VI do tego, że stare argumenty 
przeciwko antykoncepcji nie są już aktualne. Tego typu nadzieje wybijały się 
na pierwszy plan w publikacjach, dyskusjach i konferencjach tamtego okresu, 
nad którymi unosił się duch wyczekiwania, że Kościół niebawem wycofa 

zakaz. Nawet w konfesjonałach kapłani zaczęli stosować inne podejście: 
przecież trudno zakazywać czegoś, co za kilka dni miało być dopuszczone.

 W 1966 roku papieska komisja pozytywnie odniosła się do użycia środków 
antykoncepcyjnych w ramach tzw. „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. 
Odstąpiono w stosunku do par podejmujących współżycie seksualne od 
wymogu każdorazowej gotowości na przyjęcie potomstwa na rzecz innego 
kryterium moralności mierzonego „całością życia małżeńskiego”. Ogólne 
pozytywne nastawienie małżonków do poczętego życia, poświadczone 
posiadaniem potomstwa, mogło usprawiedliwiać w niektórych sytuacjach 
zastosowanie przez nich farmakologicznego zabezpieczenia się przed 
ewentualnym nowym zapłodnieniem. W werdykcie komisji pojawił się też 
głos mniejszości, powołujący się na ciągłość z tradycją moralnego nauczania 
Kościoła, usiłujący przekonać papieża i opinię publiczną, że antykoncepcja 
zrywa więź pomiędzy wymiarem miłosnym a prokreacją w pożyciu 
seksualnym, co radykalnie sprzeciwia się wymogom prawa moralnego. 
Opublikowanie w prasie wspomnianego raportu komisji miało charakter 
psychologicznego nacisku na decyzję papieża.

 25 lipca 1968 roku Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae vitae, 
w której podtrzymał wielowiekowe nauczanie Kościoła w sprawie 

Metody regulowania poczęć winny odpowiadać 
godności osoby: uznawać równość między 
mężczyzną i kobietą, a także zakładać 
współpracę między nimi. Zrzucanie ciężaru 
na barki kobiety poprzez użycie środków 
chemicznych czy mechanicznych uderza 
w te kryteria. 





regulacji urodzin, odważnie zachowując dystans wobec stanowiska 
wyrażonego przez większość komisji i opinii publicznej. Mówiąc o ważnej 
powinności przekazywania życia potomstwu, papież nazywał małżonków 
współpracownikami Boga Stwórcy. Mówił w encyklice o godności małżeństwa, 
o problemach demograficznych w świecie i o dopuszczalnych metodach 
kontroli płodności w ramach „odpowiedzialnego rodzicielstwa”, sprzeciwiając 
się zamiarom władz politycznych do nakładania w tym względzie ograniczeń 

czy narzucania czegokolwiek wolnej decyzji par małżeńskich. Papież pisał: 
„Kościół jest zgodny z samym sobą i ze swoją nauką zarówno wtedy, gdy 
uznaje za dozwolone uwzględnianie przez małżonków okresów niepłodności, 
jak i wtedy, gdy potępia, jako zawsze zabronione, stosowanie środków 
bezpośrednio zapobiegających poczęciu, choćby nawet ten ostatni sposób 
postępowania usprawiedliwiano racjami, które mogłyby się wydawać uczciwe 
i poważne. W rzeczywistości między tymi dwoma sposobami postępowania 
zachodzi istotna różnica”16. 

 W uzasadnieniu Paweł VI deklarował: „Kościół jest w pełni świadom, 
że broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie do małżeństwa, 
przyczynia się do umocnienia wśród ludzi prawdziwej kultury: ponadto 
zachęca człowieka, aby nie rezygnował ze swych obowiązków, zdając się na 
środki techniczne. Czyniąc tak Kościół zabezpiecza godność małżonków. Takim 
właśnie postępowaniem Kościół, wierny nauce i przykładowi Zbawiciela, 
okazuje, że obejmuje ludzi szczerą i bezinteresowną miłością, usiłując ich 
wspomagać w ziemskiej pielgrzymce, aby «po synowsku uczestniczyli w życiu 
Boga żywego, Ojca wszystkich ludzi»”17. „Odpowiedzialne rodzicielstwo” – 
według Ojca Świętego – to rodzina gotowa przyjąć, a nie unikać przyjęcia 

16  Paweł VI, encyklika Humanae vitae, 16.
17  Tamże, 18.

„Ci zacni małżonkowie nie dawali się przekonać, 
iż uciekanie się do antykoncepcji jest grzechem. 
Na koniec nie wiedziałem, co mówić. Co 
mogłem powiedzieć ojcu jeszcze młodemu, 
a już z sześciorgiem dzieci i jedynemu 
żywicielowi rodziny?”
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swego potomstwa. Z ważnych przyczyn i w poszanowaniu prawa moralnego 
można okresowo lub na czas nieokreślony starać się unikać nowych narodzin, 
lecz w decyzji o przekazywaniu życia winna odgrywać pierwszorzędną rolę nie 
swoboda decyzji małżonków, ale wola stwórcza Boga. Papież nie twierdził, jak 
karykaturalnie starano mu się imputować, że chrześcijańska rodzina ma stać 
się fabryką dzieci, gdzie każdy stosunek musi się skończyć potomstwem. Papież 
uczył uczniów Chrystusa postawy wspaniałomyślnej otwartości na życie.

 Odwaga następcy św. Piotra nie polegała na stawieniu czoła głosom 
potężnej krytyki. Taki zamiar byłby podyktowany chęcią wygrania sporu 
siłą osobistych argumentów. Papież był zdecydowany przemówić głosem 
Kościoła wiernego swemu przesłaniu. Intencją encykliki nie było nakładanie 
ciężarów na barki wiernych w imię preferowanych przez autora zasad, ale 
chęć wzięcia w obronę godności i wolności człowieka przeciwko modnym, 
choć fałszywym wizjom deterministycznym i materialistycznym człowieka. 
Namiestnik Chrystusa przemówił z pozycji kogoś, kto na serio bierze pod 
uwagę perspektywę życia wiecznego i obecność Boga w ludzkiej egzystencji. 
Jego sprzeciwienie się głosom większości potwierdzało jedynie fakt, iż do 
prawdy nie dociera się drogą sondażu czy głosowania. Przed jej siłą i blaskiem 
musi ustąpić nawet najbardziej drogocenne kryterium demokracji. 

 Decyzja ta kosztowała Pawła VI bardzo wiele. Mówił o tym podczas 
audiencji dwa tygodnie po ogłoszeniu tekstu encykliki: „Nigdy wcześniej 
nie odczuwaliśmy tak mocno ciężaru naszej posługi. Zgłębialiśmy temat, 
czytaliśmy, dyskutowaliśmy jak tylko się dało, modląc się przy tym wiele”18. 
Fakt, że Ojciec Święty nie napisał już więcej żadnej encykliki, wynika być 
może z tego powodu, że – jak twierdzi Giovanni Maria Vian, redaktor naczelny 
watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” – nie chciał narażać na 
kolejne krytyki tego pracochłonnego i uroczystego sposobu papieskiego 
nauczania i nie chciał wystawiać na szwank bez potrzeby autorytetu głowy 
Kościoła19.

 Papież o wyrażenie swej opinii w sprawie encykliki prosił licznych 
biskupów, wśród nich arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę, którego 
nawet zaprosił do udziału w pracach wspomnianej komisji. Był on 
znany Pawłowi VI nie tylko z udziału w Soborze, ale i z książki Miłość 
i odpowiedzialność, której francuskie wydanie z przedmową o. Henri de Lubaca 

18  Paweł VI, audiencja generalna z dn. 31 lipca 1968 r.
19  G. M. Vian, Paolo VI, w: Enciclopedia dei Papi, vol. 1-3, Treccani, Roma 2000, III, s. 680.



zwróciło jego uwagę. Niestety, metropolita krakowski nie dostał wówczas 
zgody od władz państwowych na wyjazd z kraju. Niemniej jednak, wraz 
z założonym przez siebie Diecezjalnym Instytutem Studiów nad Rodziną, 
przygotował ekspertyzę w języku francuskim, zatytułowaną Les fondaments 
et la doctrine de l’Église concernants les principes de la vie conjugale20, którą 
przesłał papieżowi w lutym 1968 roku. „Liczba dzieci powołanych do 
istnienia – pisał Karol Wojtyła – nie powinna być pozostawiona przypadkowi. 
Decyzja o tym zapada w miłosnym dialogu pomiędzy mężem i żoną”. Metody 
regulowania poczęć winny odpowiadać godności osoby: uznawać równość 
między mężczyzną i kobietą, a także zakładać współpracę między nimi. 
Zrzucanie ciężaru na barki kobiety poprzez użycie środków chemicznych 
czy mechanicznych (pigułka, wkładka wewnątrzmaciczna) uderza w te 
kryteria. Jedyną dopuszczalną metodą, według ekspertów krakowskich, 
jest planowanie rodziny drogą obserwacji naturalnego cyklu biologicznego 
kobiety. Encyklika Pawła VI w dużej mierze posłużyła się argumentami 
raportu Karola Wojtyły.

 Interesujące jest także zmaganie niektórych biskupów Kościoła na 
Zachodzie pomiędzy racjami opinii publicznej a wiernością papieżowi. 
Przykładem niech będzie Albino Luciani – ówczesny biskup Vittorio Veneto, 
późniejszy papież Jan Paweł I. Wiemy, że w tamtym czasie Paweł VI zwrócił 
się z prośbą o opinię także do patriarchy weneckiego, kardynała Giovanniego 
Urbaniego, ten zaś z kolei poprosił o opracowanie stanowiska w imieniu 
wszystkich biskupów regionu Veneto (północno-wschodnie Włochy) właśnie 
biskupa Lucianiego. Notował on wówczas w swym Dzienniku: „Dwa istotne 
argumenty obudziły w nas, biskupach, nadzieje, iż można podarować 
chrześcijańskim małżonkom pewne zmiany w podejściu do regulacji urodzin. 
Pierwszym było założenie komisji naukowej przez Jana XXIII w marcu 
1963 roku. Był to sygnał tego, że możliwe jest podjęcie studiów, badań 
i opracowań, biorąc pod uwagę fakt, iż w całym świecie problem regulacji 
urodzin przeobraził się w rodzaj urazu duchowego i rozdarcia sumień. 
Drugim jest to, że Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 
et spes nie podjęła konkretnie tematu regulacji urodzin, wypowiadając się 
w nowym duchu o miłości małżeńskiej”. Luciani wyraźnie nawiązywał do 
tego fragmentu soborowego dokumentu, w którym po raz pierwszy w historii 
Kościoła mowa była o podwójnej celowości seksualnego aktu małżeńskiego: 
spełnieniu potomstwa oraz „wolnym i wzajemnym darze z siebie”21.

20  Les Fondements de la doctrine de l’Eglise concernant les principes de la vie conjugale. Red. K. Wojtyła, „Analecta 
Cracoviensia” 1(1969), s. 194-230.

21  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, 49.
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 Ten sam biskup Luciani, prowadząc rekolekcje dla proboszczów 
Veneto w willi Sacro Cuore w Possano w styczniu 1965 roku, wrócił do 
tematu: „Mówił mi pewien kapucyński biskup podczas Soboru: «Dziękuję 
nieraz Bogu za to, że jestem biskupem, ale tylko z jednego powodu, 
innych nie. A mianowicie, że nie muszę więcej spowiadać ludzi przed 
Wielkanocą i rozstrzygać przypadków bolesnych, delikatnych i trudnych 
do rozstrzygnięcia. Ci zacni małżonkowie nie dawali się przekonać, iż 
uciekanie się do antykoncepcji jest grzechem. Na koniec nie wiedziałem, co 
mówić. Co mogłem powiedzieć ojcu jeszcze młodemu, a już z sześciorgiem 
dzieci i jedynemu żywicielowi rodziny? Wiedziałem, że to dobry człowiek 
i że w pozostałych kwestiach jest z Bogiem w porządku»”. I dalej ciągnął 
Luciani: „Zapewniam was, że biskupi cieszyliby się bardzo, gdyby znalazł 
się powód do uznania za dopuszczalne użycie środków antykoncepcyjnych 
w określonych sytuacjach. Jeśli istnieje choćby jeden taki powód na tysiąc, 
musimy go znaleźć i przekonać się, czy też z pomocą Ducha Świętego nie 
zdołamy odkryć czegoś, co nam dotąd umykało”22. Młody biskup Vittorio 
Veneto konsultował się w tej sprawie z wieloma lekarzami, naukowcami, 
kapłanami, jak też z parami małżeńskimi. Sam dużo spowiadał, poświęcił 
mnóstwo godzin na rozmowy na ten temat ze swym bratem Edoardo, 
który wychowywał dziesięcioro dzieci. Jego „dossier” zawierało stanowisko 
sprzyjające dopuszczeniu użycia niektórych środków antykoncepcyjnych 
w ramach metod naturalnych. Liczył także na pozytywne rozstrzygnięcie tej 
sprawy przez papieża.

 Kiedy jednak papież opublikował encyklikę Humanae vitae – Albino 
Luciani, reprezentant episkopatu świata zachodniego i przyszły następca 
Pawła VI, bezzwłocznie wycofał swe obiekcje i oczekiwania, wybierając 
posłuszeństwo względem głowy Kościoła i jego przywileju nieomylności. Nie 
tylko sam siebie przekonywał do lojalności następcy Piotra, ale i pomagał 
wytworzyć podobną postawę w sercach innych katolików. W stosownym 
liście pasterskim informował swych diecezjan: „Wyznaję, że w głębi życzyłem 
sobie, aby poważne trudności zostały przezwyciężone i by odpowiedź 
Nauczyciela, przemawiającego w oparciu o specjalny charyzmat i w imię 
Pańskie, współgrała choćby po części z nadziejami żywionymi przez wielu 
małżonków. Zapewniam, że tylko troska o te zasmucone dusze i gorące 
pragnienie, by dostarczyć im światła i wsparcia, stały u podstaw zwłoki, 

22  A. Tornielli, Paolo VI, dz. cyt., s. 73.



z jaką nadeszła odpowiedź Papieża. Jest on świadom, iż zasmuci wielu. 
Wie też, że odmienne rozwiązanie prawdopodobnie zapewniłoby mu wiele 
ludzkiego uznania. Lecz pokłada on ufność w Bogu i wierny Jego słowu 
przedkłada on niezmienne nauczanie Magisterium Kościoła w dziedzinie tak 
delikatnej w swej niezmąconej czystej postaci”. Dalej list Lucianiego dostarcza 
obfitej porcji pasterskiego wsparcia: „Myśl papieża i moja zwracają się ku 
szczególnym trudnościom przeżywanym przez małżonków. Niech się nie 
zniechęcają. Nawet jeśli grzech brałby wciąż w nich górę, niechaj nie tracą 
ducha, lecz niech uciekają się z pokorną ufnością do Bożego miłosierdzia, jakie 
ich oczekuje w sakramencie pokuty. Niechaj małżonkowie zawsze znajdują 
w słowach i sercu kapłana echo głosu i miłości Zbawiciela. Ufam, że wraz 
ze mną szczerze przylgniecie do papieskiego nauczania i z tą ufnością wam 
błogosławię i pozdrawiam”23. 

 Paweł VI wybrał Karola Wojtyłę do grona kardynałów rok wcześniej, 
w wieku 47 lat. Rok później, obdarzony taką samą godnością Albino Luciani, 
został przez Ojca Świętego zaproszony do objęcia prestiżowej godności 
patriarchy weneckiego.

ZAMęT W OWCZARNI
 Wraz z ogłoszeniem encykliki wybuchła bomba. Na papieża posypały się 

ciosy zadawane z przeróżnych środowisk kościelnych. Obrońcy i propagatorzy 
stanowiska przychylnego lateksowym czy chemicznym rozwiązaniom poczuli 
się zdradzeni. Autorytet ekspertów papieskiej komisji został nadszarpnięty. 
W kilka godzin po opublikowaniu Humanae vitae na łamach „New York 
Timesa” ukazał się manifest sprzeciwu podpisany przez grono amerykańskich 
teologów moralnych. Było niemożliwe, by zdążyli zaznajomić się z papieskim 
tekstem. Wystarczyło jedno: papież podtrzymał zakaz. 

 Przez świat przeszła fala protestów. 4 sierpnia 1968 roku w australijskim 
mieście Adelaide przed katedrą św. Franciszka Ksawerego ustawili się 
studenci z transparentami i ulotkami nawołującymi do obrony środków 
antykoncepcyjnych. Nad tłumem falował napis „Katolickie Centrum 
Poparcia Antykoncepcji”. W kolejną niedzielę ośmiu księży wraz ze stu 
pięćdziesięcioma wiernymi zabarykadowało się w katedrze Santiago de Chile 
i okupowało ją przez 14 godzin. Protestowali przeciwko wydawaniu pieniędzy 
na podróż Pawła VI do Kolumbii24. Szwajcarski teolog moralny o. Anton 

23  Przytaczam za: A. Tornielli, A. Zangrando, Papa Luciani. Il parroco del mondo, Tavagnacco 1998; A. Tornielli, 
Paolo VI, dz. cyt., s. 73-77.

24  Cathedra Sit-in, „The Tablet”, 17 sierpnia 1968, s. 829.
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Meinardi Meier złożył dymisję ze stanowiska wykładowcy seminarium 
w Solothurn na znak sprzeciwu wobec Humanae vitae25. Joseph Gallagher, 
tłumacz tekstów soborowych na język angielski oraz emerytowany profesor 
filozofii tomistycznej w seminarium Saint Mary w Baltimore, ogłosił zamiar 
zrezygnowania z przyznanego mu tytułu „monsignore” (prałat), bowiem 
według niego tytuł taki zakłada specjalny rodzaj wierności papieżowi, 
natomiast encyklika, uznana przez niego za „tragiczną i przerażającą”, 

uniemożliwiała mu wytrwanie w takim zobowiązaniu. Według niego, 
Paweł VI broniąc papieskiej władzy, wyrzekł się jednocześnie swej 
intelektualnej otwartości. Dla amerykańskiego duchownego zaakceptowanie 
takiego dokumentu równało się z zaakceptowaniem logiki inkwizycji 
i stosowania tortur26. Oliwy do ognia dolał tradycyjny popularny dziennik 
katolicki „The Tablet”, wychodzący w Anglii. Na jego łamach zastanawiano 
się nad rangą doktrynalną takiego środka papieskiego wyrazu, jakim jest 
encyklika. „To wzbudzi nieuchronnie dyskusję na temat znaczenia encykliki, 
jej powagi i siły obowiązywania” – pisano. Trudno przewidzieć, czy jej siła 
ulegnie osłabieniu, czy wzmocnieniu. W każdym razie jej ponura zawartość 
otwiera nowy rozdział w stosunkach papieża z biskupami i wiernymi”27. 

 Hans Küng, profesor z Tybingi, perorował w Radio Zurych, że katolicy 
powinni z uwagą przestudiować treść watykańskiego dokumentu i, jeśli 
według nich, zagraża on swą treścią ich małżeńskiemu szczęściu, powinni 
pójść za głosem własnego sumienia, bez żadnej obawy grzechu. Encyklika, 

25  The Argument Goes On, „The Tablet”, 10 sierpnia 1968, s. 796; Other Reaction to Encyclical, „The Pilot”, 
3 sierpnia 1968, s. 8.

26  Resigns «Monsignorship» as Protest to Encyclical, „National Catholic Reporter”, 21 sierpnia 1968, s. 9.
27  Crisis in the Chuch, „The Tablet”, 3 sierpnia 1968, s. 758.

„Ci, którzy w ubiegłych latach niesłusznie 
nauczali o tym, że wolno odwoływać się do 
praktyk antykoncepcyjnych w celu kontroli 
urodzin i w podobny sposób spełniali posługę 
duszpasterską czy urząd spowiednika, teraz 
muszą zmienić pogląd”.
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w przekonaniu szwajcarskiego teologa, ujawniła poważny kryzys w Kościele. 
Wraz z nią wybiła godzina przedyskutowania na nowo pojęć władzy 
i nieomylności. „Należy tego się podjąć, biorąc pod uwagę, że Duch Święty 
zawsze odnawia Kościół, wbrew wszelkim błędom papieży, biskupów, 
teologów, księży, mężczyzn i kobiet”28. 

 Z różnych stron pojawiały się przejęte głosy, wyrażające nadzieję, 
iż „odpowiedzialni katolicy zignorują ten dokument”29. Skąd nagle ta 
histeria? Dlaczego ludzie reprezentujący te same środowiska, które jeszcze 
do niedawna płynęły na fali entuzjazmu przewidywanych skutków 
zakończonego Soboru, teraz nagle nie były w stanie oprzeć się wrażeniu 
wszechogarniającego kryzysu? Co się stało, że ci sami ludzie, dumni 
z ducha i postawy wielkiego lidera chrześcijańskiej odnowy – Pawła VI, 
w mgnieniu oka zmienili nastawienie do swego pasterza? Przypominało 
to atmosferę synagogi w Nazarecie, gdzie te same osoby, które pełne 
podziwu oklaskiwały słowa Jezusa, godzinę potem chciały go zabić30. 
Myślę, że za całym tym wybuchem emocji skrywał się poczyniony 
z psychologicznego punktu widzenia kompromis. Przecież jeszcze do 
niedawna zakaz antykoncepcji, przestrzegany przez katolików z różnym 
skutkiem, był tym niemniej akceptowany powszechnie jako jeden ze 
składowych elementów moralności, odróżniających ich od ludzi żyjących 
poza Kościołem. Jednakże katolicy zaczynali wsłuchiwać się w docierające 
do nich z różnych stron głosy. Mowa w nich była o możliwości poddania 
pod dyskusję dawnych zakazów. W komentarzach prasowych i pospolitych 
rozmowach dochodziły doniesienia, jakoby Sobór Watykański II miał się wnet 
zająć sprawą aktualizacji katolickiego stanowiska. Papież powołał nawet 
komisję w celu zbadania zagadnienia na nowo. Z czasem pary małżeńskie 
dowiadywały się w konfesjonale o możliwości skorzystania z pomocy środków 
antykoncepcyjnych, zważywszy, że prawdopodobnie niebawem Kościół 
ogłosi publicznie odnowione podejście do tej kwestii. Spowiednicy nabierali 
w tym względzie szczególnego optymizmu w oparciu o opinie teologów (nie 
każdy spowiednik musi być teologiem, i na odwrót). Opinie zaś teologów 
wytwarzały w wiernych wrażenie o przyznanej im swobodzie decydowania 
we własnym sumieniu. Nic zatem dziwnego, że wiele par katolickich poczęło 
praktykować antykoncepcję, nie czując się przy tym w konflikcie z Kościołem. 

28  Follow Conscience. Dr Küng Says, „National Catholic Reporter”, 14 sierpnia 1968, s. 9.
29  O. Robert Johnson, SJ w „New York Times”, 30 lipca 1968, s. 1.
30  Por. Łk 4, 21-30.



Nowy pogląd zastąpił więc stary, przy czym ten nowy zdawał się podobać 
ludziom o wiele bardziej.

 Wcześniej przez wiele lat teologowie moralni niezmordowanie tłumaczyli 
wiernym, że uciekanie się do sztucznej kontroli urodzin jest grzechem 
ciężkim. Teraz ci sami wierni (wśród nich także kapłani) usłyszeli od teologów 
szereg argumentów za tym, że cała sprawa musi znaleźć rozwiązanie 
w indywidualnej decyzji sumienia. Taki pogląd sączył się do świadomości 
katolików przez konfesjonały, prasę katolicką czy rozmowy. W związku 
z tym wielu z nich przeżywało dramatyczny przełom w swoim myśleniu na 
ten temat. Wydawało się, że zakaz antykoncepcji jest tym samym rodzajem 
dyscypliny kościelnej, co zakaz spożywania mięsa w piątek. A skoro ten drugi 
ulegał przedawnieniu w wielu miejscach wraz z tzw. odnową soborową, 
to czyż podobnie nie należało myśleć o katolickim zakazie pigułki czy 
prezerwatywy?

 Po opublikowaniu encykliki przez papieża wiele par małżeńskich znalazło 
się w żałosnym położeniu. To, co miało być nowym otwarciem, okazało 
się zwyczajną pomyłką. Małżonkowie nie mogli już więcej uciekać się do 
antykoncepcji, jeśli chcieli zachować katolicką tożsamość. Dylemat miało 
też wielu duszpasterzy. Ojciec Ferdinando Lambruschini wyjaśniał podczas 
konferencji prasowej w Watykanie: „Ci, którzy w ubiegłych latach niesłusznie 
nauczali o tym, że wolno odwoływać się do praktyk antykoncepcyjnych 
w celu kontroli urodzin i w podobny sposób spełniali posługę duszpasterską 
czy urząd spowiednika, teraz muszą zmienić pogląd”31. W trudnym 
położeniu znaleźli się nie tylko liczni „nowocześni” proboszczowie, ale 
i hierarchowie, np. kardynał Döpfner, który już wcześniej zdążył rozesłać do 
księży oficjalne instrukcje mówiące, że „para małżeńska, która musi uciec 
się do antykoncepcji dla dobra rodziny, nie powinna być oskarżana o obrazę 
godności małżeństwa”32. W tej sytuacji Döpfner, będący arcybiskupem 
Monachium, powiedział: „Skontaktuję się teraz z innymi biskupami, aby 
zorientować się, jak można przyjść z pomocą wiernym”33. Także niektórzy 
biskupi w USA zaangażowali się we wdrażanie „programu pomocy 
antykoncepcyjnej”, jeszcze zanim encyklika ujrzała światło dzienne.

 Episkopat Niemiec wydał niebawem orzeczenie, że dokument papieski 
nie spełnia wymogów nieomylności, w związku z tym duszpasterze 
pozostawiają swym wiernym swobodę postępowania w tej dziedzinie. W ślad 
za wypowiedzią hierarchów podążyli świeccy katolicy. We wrześniu 1968 roku 

31  „L’Osservatore Romano”, 8 sierpnia 1968, s. 7.
32  Word-Wide Reaction Reflects Urgent Concern, „The Pilot”, 3 sierpnia 1968, s. 8.
33  „Corriere della Sera”, 30 lipca 1968 r.
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w Essen, podczas corocznego Katolikentagu, sejmik niemieckich katolików 
miażdżącą większością głosów (50000 za, przy 90 sprzeciwiających się) podjął 
uchwałę żądającą od papieża zmiany encykliki. Z sali padały nawet okrzyki 
wzywające Pawła VI do ustąpienia z urzędu. Pikanterii sprawie dodawał 
fakt, że wszystko to wydarzyło się w obecności episkopatu Niemiec oraz 
legata papieskiego kardynała Gustavo Testy34. W tym samym miesiącu papież 
odpowiedział apelem do katolików niemieckich, wzywając ich do wierności 
i posłuszeństwa35. Podobne akty niechęci wobec encykliki zostały podjęte 
także na synodzie szwajcarskim w 1972 roku36, na synodzie niemieckim 
w Würzburgu37 oraz w postaci tzw. Deklaracji z Königstein (Niemcy) i Deklaracji 
z Maria Trost (Austria). W obu deklaracjach podkreślono, że Humanae vitae 
formalnie nie jest nieomylnym rozstrzygnięciem Urzędu Nauczycielskiego, 
w związku z tym przyznawały one wierzącym możliwość wyrobienia sobie 
innej opinii niż papież i życia zgodnie z nią w spokoju sumienia38. 

 Podobne w brzmieniu deklaracje wydawały inne Kościoły europejskie. 
Kardynał Bernard J. Alfrink, arcybiskup Utrechtu i prymas Holandii, stwierdził, 
że ponieważ encyklika nie spełnia wymogów nieomylności, „najważniejszą 
normą pozostaje indywidualne sumienie”. Na początku stycznia 1969 
roku w miasteczku Noordwijkerhout 109 członków Holenderskiej Rady 
Duszpasterskiej, wśród nich dziewięciu biskupów na czele ze wspomnianym 
kardynałem Alfrinkiem, ogłosiło Deklarację niepodległości39, w której wezwano 
członków Kościoła holenderskiego do odrzucenia encykliki Humanae 
vitae. Przy okazji podniesiona została sprawa wypracowania postawy 
otwartości wobec „nowego radykalnego podejścia” do takich zagadnień 
moralnych, jak stosunki przedmałżeńskie, związki homoseksualne, 
aborcja i eutanazja (oczywiście tej propozycji biskupi nie zdecydowali się 
poprzeć)40. Domagano się także dopuszczenia kobiet i żonatych mężczyzn 
do kapłaństwa. Kiedy obecny na posiedzeniu Rady biskup Adrian Simonis 

34  Por. C. Meier, Der Katholikentag 1968 in Essen - Und die Schwierigkeit moderne Entwicklungen in die Kirchenar-
beit zu integrieren, Ruhr-Universität Bochum 2003.

35  „L’Osservatore Romano”, 9 września 1968.
36  A. Melloni, S. Scatena, Synod and synodality: theology, history, canon law and ecumenism in new contact, 

International Colloquium Bruges 2003, Berlin-Hamburg-Münster 2005, s. 683-702.
37  H. Heidenreich, Personales Angebot als Kernkonzept praktisch-theologischen Handelns: zu seiner Rekonstrukti-

on, Rezeption und Interpretation nach dem Würzburger Synodenbeschluss von 1975. Münster 2004. Synod domagał się 
także dopuszczenia osób rozwiedzionych do sakramentów, jak również innowierców do Eucharystii.

38  Bp A. Laun, „Humanae vitae” – niepotrzebny ciężar czy źródło miłości? „Ethos” 84/2008, s. 142-151; G. B. Sala, 
25-lecie „Deklaracji z Königstein”, 29/1995, s. 206-234. Typowa dla tej tendencji jest o wiele lat późniejsza Deklaracja 
kolońska oraz petycja znana jako „wola ludu Bożego” (niem. Kirchenvolksbegehren) z roku 1995. Nie wprost obwi-
niano w nich Papieża o to, że nałożył na małżonków zbyt duże, niechciane przez Boga obciążenie.

39  Por. Artykuł redakcyjny Roman Catholics: Declaration of Independence, „Time”, 17 stycznia 1969.
40  M. Introvigne, La nascita del dissenso organizzato nella Chiesa Cattolica, „Zenit”, 9 lutego 2009: http://www.

zenit.org/article-17114?l=italian
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zaprotestował przeciw twierdzeniu, że „Kościół katolicki stanowi jedynie 
cząstkę Kościoła Chrystusowego”, został zgromiony za „głoszenie nauki 
sprzecznej z nauczaniem Soboru Watykańskiego II”41. W Holandii władza 
papieża była poddawana za każdym razem w wątpliwość w sytuacji, gdy – jak 
utrzymywano – nie liczy się on w decyzjach z zasadą kolegialności biskupów. 
Paweł VI napisał do katolików holenderskich własnoręczny list, w którym 
wyraził zakłopotanie i poważne zastrzeżenia, jakie budzą w nim niektóre 
projekty przyjmowane przez episkopat tamtego kraju42.

 W podobnym tonie co hierarchowie holenderscy zwrócili się do wiernych 
w liście pasterskim biskupi francuscy, pisząc, że w przypadku konfliktu 
obowiązków sumienie katolickich małżonków „może dociekać przed Bogiem, 
który obowiązek jest w danej sytuacji ważniejszy” (chodzi, rzecz jasna, 
o konflikt pomiędzy obiektywną powinnością moralną a subiektywną oceną 
sytuacji rodzinnej)43. Mniej więcej taką samą postawę zajęli biskupi Kanady. 
We Włoszech podobny duch pojawił się w licznych publikacjach prasowych 
i debatach telewizyjnych. Szczególną siłę perswazji posiadało opublikowanie 
w najpopularniejszym tygodniku katolickim „Famiglia Cristiana” (nakład 
1,5 miliona egzemplarzy) dwóch artykułów słynnego z czasów Soboru 
teologa moralnego Bernharda Häringa, popierającego dopuszczalność 
antykoncepcji. Wręcz za niemoralną uznał on papieską metodę okresowej 
wstrzemięźliwości44. Ideę „okrągłego stołu” dla księży próbował wylansować 
inny tygodnik „L’Espresso”, dowodząc przy tym, że papież nie różni się niczym 
od zwykłych wiernych. Jego przywódcza rola miałaby polegać na regulowaniu 
spraw życia Kościoła i przypominać zajęcie policjanta kierującego ruchem na 
głównym skrzyżowaniu. Powoli, w zgiełku dyskusji i argumentów, otwarte 
kontestowanie papieża przestawało być uznawane za anomalię, a zaczęło 
uchodzić wręcz za przejaw autentycznej religijności i przejmowania się 
sprawami Kościoła.

 „Jak nigdy dotąd, odczuwam ciężar mego posługiwania” – powiedział 
Paweł VI podczas audiencji 31 lipca 1968 roku. Szczególnie zraniła go postawa 
kardynała Josepha Suenensa, arcybiskupa Malines i Brukseli, prymasa 
Belgii, przyjaciela, z którym Paweł VI pojawił się na balkonie bazyliki św. 

41  „Informations catholoques internationals”, 449/1974, s. 27.
42  „L’Osservatore Romano”, 14 stycznia 1970.
43  Krytyka stanowiska francuskiego w: „L’Osservatore Romano”, 13 września 1968.
44  „Famiglia Cristiana”, 23 maja oraz 20 czerwca 1976; tekst krytyczny: „L’Osservatore Romano”, 6 sierpnia 

1977. 



Piotra podczas pierwszej modlitwy Angelus Domini. Kiedy trwały jeszcze 
prace komisji teologicznej w sprawie kontroli urodzin, belgijski kardynał 
powtarzał: „zobaczycie, papież nas nie zawiedzie”. Po publikacji encykliki 
jedną z pierwszych deklaracji wyrażających obiekcje była uwaga kardynała 
Suenensa, który stwierdził: „Nie czujemy się zobowiązani do bezwarunkowej 
i całkowitej uległości, jak w przypadku orzeczeń dogmatycznych”. Prymas 
Belgii, jeden z najpopularniejszych protagonistów soborowej odnowy, stał 
się tym samym symbolem papieskiej kontestacji. W jednym z wywiadów, 
zażenowany wyraźnie postępowaniem Stolicy Apostolskiej, wyznał, że 
było czymś nieszczęśliwym podjęcie przez Pawła VI decyzji o pozbawieniu 
Soboru debaty na temat kontroli narodzin”45, delikatnie sugerując papieski 
sabotaż w stosunku do wielkich idei Vaticanum II. Takie wypowiedzi 
kościelnych hierarchów rozzuchwalały dziennikarzy świeckiej prasy, którzy 
pozwalali sobie na recenzje w stylu: „Ta encyklika nie jest owocem papieskiej 
nieomylności, ale papieskiego osamotnienia”46.

OWCE GRYZĄ
Wewnątrzkościelna kontestacja encykliki i lekceważące podejście 

do roli papieża w Kościele nie miały na celu jedynie walki ideologicznej 
o pryncypia moralne. Wojna toczyła się o „rząd dusz” i o siłę autorytetu, 
o to, kogo zdezorientowani i zanurzeni w zgiełku dyskusji katolicy mieli 
słuchać. Dlatego główną rolę w rebelii 1968 roku w Kościele odegrały 
uniwersyteckie gremia teologiczne. Ksiądz Charles Curran, profesor Catholic 
University of America i wiceprzewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Teologów Katolickich, szybko znalazł się w awangardzie nieprzyjaciół 
stanowiska papieskiego. W dniu opublikowania swojej deklaracji protestu 
przeciwko encyklice Humanae vitae zdołał zebrać 87 podpisów innych 
teologów i myślicieli katolickich. Niebawem do grona tego przyłączyło się 
200 innych nazwisk. Deklaracja Currana została wydrukowana na łamach 
„New York Timesa” 30 lipca 1968 roku. Poddawała drobiazgowej analizie 
i cenzurze tekst papieskiego dokumentu. „Jako teologowie katoliccy 
odnosimy się z szacunkiem do roli wyznaczonej hierarchicznemu Urzędowi 
Nauczycielskiemu (i jego roli wychowawczej) w Kościele Chrystusowym – 
czytamy w amerykańskiej deklaracji. – Jednocześnie, tradycja chrześcijańska 
nałożyła na teologów szczególną odpowiedzialność związaną z powinnością 
wartościowania i interpretacji wypowiedzi Magisterium w świetle wszelkich 

45  Wywiad dla „Le Monde”, 12 maja 1970.
46  Za: A. Tornielli, Paolo VI, dz. cyt., s. 84.
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danych teologicznych, zawartych w innych dziełach i opracowaniach. 
Przedstawiamy tutaj pierwsze komentarze do encykliki Pawła VI na 
temat regulacji urodzin. Encyklika nie stanowi nieomylnego nauczania. 
Historia uczy, że liczne wypowiedzi o podobnym czy nawet poważniejszym 
kalibrze z biegiem lat były oceniane jako nieprecyzyjne, o ile nie błędne. 
Autorytatywne orzeczenia z przeszłości dotyczące wolności religijnej, lichwy, 
prawa do milczenia czy celów małżeństwa w późniejszym czasie zostały 
skorygowane. Wiele pozytywnych wartości w odniesieniu do małżeństwa 
znalazło swój wyraz w encyklice Pawła VI. Niemniej nie podzielamy przyjętej 
eklezjologii, jak i metodologii, jaką posłużył się Paweł VI w skonstruowaniu 
i promulgowaniu dokumentu. Nie są one zbieżne z autentyczną 
samoświadomością Kościoła, według tego, co wyraziły i zaproponowały 
dokumenty Soboru Watykańskiego II. 

 Encyklika w swej wewnętrznej logice zakłada, że Kościół winien 
utożsamiać się z hierarchią. Nie została przyznana żadna konkretna racja 
świadectwu życia Kościoła w swej całości, zwłaszcza zostało pominięte 
szczególne świadectwo wielu katolickich par. Encyklika też zdaje się nie brać 
pod uwagę świadectwa Kościołów i chrześcijańskich wspólnot odłączonych. 
Pozostaje niewrażliwa na doświadczenie wielu ludzi dobrej woli, poświęca też 
niewiele uwagi etycznemu wkładowi nowoczesnej nauki. Poza tym, encyklika 
posługuje się wąskim, pozytywistycznym pojęciem władzy papieskiej, co 
znalazło wyraz w odrzuceniu zdania większości komisji ustanowionej dla 
zbadania zagadnienia, jak też i w odrzuceniu wniosków szerokiego grona 
międzynarodowej rzeszy teologów katolickich.

 Tym samym nie podzielamy niektórych szczegółowych wniosków 
etycznych zawartych w encyklice. Opierają się one na niesłusznym pojęciu 
prawa naturalnego. Pominięto przy tym liczne odmienne teorie prawa 
naturalnego, jak i fakt, że znani filozofowie w tej szczególnej kwestii 
dochodzą do odmiennych konkluzji. Inne defekty odnoszą się do: zbyt dużej 
rangi przyznanej biologicznym aspektom małżeńskich relacji uznanym za 
etycznie rozstrzygające; przesadnego znaczenia przypisywanego aktowi 
seksualnemu i funkcjom seksualnym przeżywanym przez osoby i pary, przy 
niemalże całkowitej niewrażliwości na godność milionów istnień ludzkich 
pozostawionych w świecie bez najmniejszej choćby szansy na odpowiednie 
wyżywienie czy wykształcenie. W rzeczy samej, encyklika nie prezentuje 
żadnego postępu w stosunku do zawartości encykliki Piusa XI Casti Connubii, 



której wnioski zostały poddane w wątpliwość z ważnych racji. Racje te, 
przy odrzuceniu głosu Soboru Watykańskiego II, nie zostały odpowiednio 
uwzględnione, podczas gdy autor ograniczył się jedynie do powtórzenia 
dawnego nauczania.

 Przyjęło się powszechne w Kościele przeświadczenie, że katolicy 
mogą odstąpić od nauczania Magisterium, które nie jest nieomylne, o ile 
istnieją uzasadnione ku temu przesłanki. Toteż, jako teologowie katoliccy, 
świadomi naszej powinności, jak i ograniczeń, stwierdzamy, iż małżonkowie 
mogą w sposób odpowiedzialny przyjąć, kierując się sumieniem, fakt, iż 
antykoncepcja przy użyciu sztucznych środków w podobnych okolicznościach 
jest nie tylko dopuszczalna, ale wręcz konieczna, by wziąć w obronę i rozwijać 
wartość oraz świętość małżeństwa. Ponadto wyrażamy przekonanie, że 
autentyczne zaangażowanie się w tajemnicę Chrystusa i Kościoła domaga 
się ze strony wszystkich katolickich teologów w tym momencie zajęcia 
odważnego stanowiska”47.

 Niech mi czytelnik daruje długość zacytowanego fragmentu Deklaracji, ale 
nie sposób pominąć takie kuriozum, z którego wynika – wedle amerykańskich 
profesorów – że papież oblał egzamin z teologii. Można śmiało założyć, 
że jeśli jakiś student fakultetu teologicznego dostałby podobną opinię na 
temat napisanego kolokwium, powinien poważnie wziąć pod uwagę zmianę 
kierunku. Aż nadto wyraźnie można dostrzec w aroganckim stylu o. Currana, 
że chodzi przede wszystkim o to, kto ma wystarczającą kompetencję, by 
pouczać innych, jak żyć. Cios miał paść, gdzie padł – w autorytet głowy 
Kościoła. W nowym, zaprezentowanym podejściu do nauczycielskiej 
misji Kościoła – rzekomo wynikającym z doktryny Soboru – rola papieża 
miała polegać na ogłaszaniu i zatwierdzaniu wspólnego zdania katolików, 
mierzonego większością wyrażonych opinii na dany temat. Skoro Paweł VI, 
jak podkreśla tekst, dysponuje błędną wizją Kościoła, można śmiało pozostać 
katolikiem, nie słuchając więcej papieża. W nowym, rzekomo soborowym, 
zdefiniowaniu Kościoła, miejsce prymatu Piotra wydaje się symboliczne, o ile 
nie zbędne. Przecież w przypadku encykliki Humanae vitae głos Ojca Świętego 
na tle większości opinii i świadectw wiernych musiał wydawać się dziwnie 
i obco brzmiący.

 W ślad za Deklaracją Currana zaczęły krążyć w publicznej przestrzeni inne 
teologiczne „fatwy” ciskane przeciwko papieskiemu dokumentowi. Jezuita 
ks. Bernard Cooke, wraz z 13 profesorami Marquette University Milwaukee, 

47  Text of the Statement by Theologiens, „New York Times”, 31 sierpnia 1968, s. 16. Podaję za wersją włoską w: 
R. McInerny, Vaticano II. Che cosa è andato storto?, Verona 2009, s. 37-39.





opublikował 22 sierpnia 1968 roku inną deklarację, w której wspaniałomyślnie 
stwierdził, że encyklika Pawła VI „jest autentyczna, ale nie nieomylna”, co 
oznacza, że jeśli nawet wskazuje na słuszne rozwiązania moralnych kwestii 
etyki małżeńskiej i seksualnej, niemniej nie może sobie rościć prawa do 
„formowania w odpowiedzialny sposób katolickich sumień”. A wszystkiemu 
winien autor wspomnianej encykliki, który niedostatecznie przestudiował 
argumenty przeciwne tradycyjnemu nauczaniu. „Ponieważ zaś katolicka 
teologia zawsze uczyła, że nigdy nie należy nakładać na chrześcijańskie 
sumienia poważnych nakazów, jeśli nie są absolutnie pewne, encyklika 
wytworzyła jedynie praktyczną wątpliwość”48. Owszem, papież wniósł do 
dyskusji nowe argumenty i swój osobisty pogląd, ale nic ponadto. 

 Nieco inną jeszcze w tonie deklarację opublikował George Schlichte, 
rektor Seminarium Jana XXIII w Westen w stanie Massachusetts, wraz 
z siedmioma wykładowcami tej uczelni. Według nich, encyklika jest „bardzo 
rozczarowująca i to w momencie, gdy katolicy doświadczają w Kościele 
nowego uczucia dojrzałości chrześcijańskiej”49. Oczywiście ostrzem krytyki 
zostaje ugodzona eklezjologia Pawła VI, nie biorąca pod uwagę nowych 
posoborowych metamorfoz doktrynalnych, z których ma wynikać, że „Duch 
Święty żyje przede wszystkim we wspólnocie ludu Bożego, ci zaś, którzy nie 
chcą przyjąć wspólnego stanowiska wspólnoty, szkodzą jedynie skuteczności 
kościelnego posłannictwa”. Cóż, po ogłoszeniu encykliki papieża „wspólnota 
kościelna ma prawo czuć się upokorzona takim podejściem kogoś, od kogo 
należałoby oczekiwać większej wrażliwości na głos Ducha”50. Papież zalicza 
kolejną dwóję, i to z egzaminu komisyjnego.

 W ciągu całego tego okresu mnożyły się podobne stanowiska, nieraz 
wyrażane w bardziej zakamuflowanej formie, jak choćby to wygłoszone przez 
inny autorytet teologiczny, o. Johna G. Milhavena na dorocznym kongresie 
„Woodstock College”: „Małżonka i małżonek katoliccy mają obowiązek 
słuchać Ojca Świętego i powinni być mu posłuszni. Lecz wiąże ich także 
odpowiedzialność wspólna w stosunku do swoich dzieci”51. Posługując się 
zatem argumentem konfliktu powinności, zacny profesor zasugerował, że 
używanie antykoncepcji przez rodziców może być uzasadnione dobrem dzieci 
(czy dziecka), jakie się już posiada. Milhaven, podobnie jak Curran, doszedł 
do konkluzji, że sprawę obrony przed kolejną ciążą w rodzinie można uznać 
nie tylko za przywilej, ale i za powinność rodziców kochających własne 

48  Reflections on Human Life, wydanie specjalne „Our Sudany Visitor”, 22 sierpnia 1968.
49  World-Wide Reaction Reflects Urgent Concern, „The Pilot”, 3 sierpnia 1968, s. 8.
50  Tamże.
51  Each Has to Weigh Effects of Disobedience, „National Catholic Reporter”, 7 sierpnia 1968, s. 11.
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potomstwo. Więcej: małżonkowie odstępujący od środków zapobiegających 
poczęcie mogą postawić swój związek w niebezpiecznej sytuacji.

 Proszę zauważyć, że ton prezentowanych deklaracji jest nie tylko 

polemiczny z tekstem papieskim – to ton kogoś, kto dostarcza ludziom rad 
autorytatywnych i profesjonalnych. W przewidywaniu trudnych sytuacji, 
w jakich znajdą się katoliccy małżonkowie w efekcie papieskich rozstrzygnięć, 
teologowie proponują drogę ocalenia. W tym miejscu docieramy do sedna 
konfliktu: ten czy ów autor dysydenckich deklaracji przemawiał do ludzi nie 
w oparciu o siłę argumentów, bo te niejednokrotnie pozostawały dla prostych 
umysłów ludzkich zbyt teoretyczne i wysublimowane, ale przemawiał 
z piedestału uznanego kapłana i utytułowanego teologa, mającego za sobą 
siłę nazwy reprezentowanej uczelni lub prestiżowej konferencji. Wysiłek 
tych ludzi nie zatrzymywał się na poziomie konfliktu między władzą papieża 
a wrażliwością jednostkowego sumienia, ale parł naprzód w kierunku 
ostatecznego rozstrzygnięcia, kto naprawdę dysponuje władzą w Kościele: 
papież i jego biskupi czy intelektualnie wszechstronni eksperci. Biedny żonaty 

Ten czy ów autor dysydenckich deklaracji 
przemawiał do ludzi nie w oparciu o siłę 
argumentów, ale przemawiał z piedestału 
uznanego kapłana i utytułowanego teologa. 
Wysiłek tych ludzi nie zatrzymywał się na 
poziomie konfliktu między władzą papieża 
a wrażliwością jednostkowego sumienia, 
ale parł naprzód w kierunku ostatecznego 
rozstrzygnięcia, kto naprawdę dysponuje 
władzą w kościele: papież i jego biskupi czy 
intelektualnie wszechstronni eksperci.



katolik (czy zamężna katoliczka) w obliczu dylematów moralnych wiążących 
się z łożem małżeńskim, i nie tylko, powinien zdecydować nie tyle, jakie 
podejście ma przyjąć, ale kogo słuchać. Winien wybrać nie pomiędzy różnymi 
argumentami, ale pomiędzy dwoma różnymi autorytetami. Przyczyną 
przygnębienia wiernych nie była antykoncepcja, ale poddana w wątpliwość 
apostolska władza Piotrowa. „Wierni już podjęli decyzję w sprawie 
antykoncepcji” – wyniośle wyrokował w imieniu milionów katolików jezuita 
ks. Thomas Roberts52. Atmosfera wytworzona w Kościele przypominała słynną 
frazę Samuela Johnsona: „To uczciwi ludzie, nigdy o sobie nawzajem nie 
powiedzą dobrego słowa” .

PASTERZ UkRZYżOWANY - OWCE BECZĄ
Paweł VI był cierpliwy w wyjaśnianiu. Odpowiadał na argumenty, nie 

odwoływał się do anatem, słał listy do kolejnych biskupów, na kolejne synody 
i zebrania, modlił się i cierpiał. Stał się aż do końca swego pasterzowania 
symbolem i ofiarą kryzysu Kościoła, jaki pojawił się w latach posoborowych. 
Był to Kościół ludzi świeckich ze świadomością „my jesteśmy ludem Bożym” 
i pretensją decydowania o kształcie najbardziej dla nich wygodnego 
duszpasterstwa, Kościół księży utrudzonych nieustannym poszukiwaniem 
nowej tożsamości i Kościół niektórych biskupów przekonanych 
o możliwościach swej na nowo uświadomionej kolektywnej podmiotowości. 
A wszystko to z nadania osobliwego znaczenia Soborowi Watykańskiemu II, 
który – analogicznie do epoki Kennedy’ego w polityce – miał otworzyć 
nowy rozdział w przeżywaniu chrześcijaństwa bliższego swym korzeniom 
i uwolnionego od balastu niepotrzebnej przeszłości. Podczas całego swego 
pontyfikatu Paweł VI cierpiał z powodu postaw autodestrukcyjnych, 
które spotykał wewnątrz wspólnoty, jakiej przewodził, postaw będących 
wynikiem myślenia posoborowego naznaczonego sporą dawką dowolności 
przemieszanej z bezkrytycznym otwarciem się na współczesną mentalność 
świata niechrześcijańskiego. 

 W tym myśleniu domniemany „duch Soboru” często brał górę nad 
wymową dokumentów Vaticanum II. Był duchem nie tyle uważnej lektury 
tekstów, jakie pozostawił Sobór, ile raczej ich interpretacji. A teksty wyraźnie 
nauczały, że biskupi bez papieża nie mają autonomicznej władzy w Kościele: 
„Kolegium albo ciało biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, 
gdy się je bierze łącznie z Biskupem Rzymskim, następcą Piotra, jako jego 
głową, i gdy nienaruszoną zostaje władza zwierzchnia tego ostatniego nad 

52  Th. Roberts, Contraception and Holiness, New York 1964.
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wszystkimi, zarówno Pasterzami, jak wiernymi. Albowiem Biskup Rzymski 
z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza 
całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem 

i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany [...]. 
Jednego tylko Piotra wyznaczył Pan na Opokę i Klucznika Kościoła”53. Do 
wszystkich wiernych stosuje się zasada Soboru, iż wypowiedzi papieża 
„są nienaruszalnymi same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła, jako że 
ogłoszone zostały z pomocą Ducha Świętego przyrzeczoną mu w osobie 
św. Piotra i dlatego nie potrzebują niczyjej aprobaty ani nie dopuszczają 
odwoływania się do niczyjego sądu [...]. Tę zaś zbożną uległość woli 
i rozumu w sposób szczególny okazywać należy autentycznemu urzędowi 
nauczycielskiemu Biskupa Rzymskiego nawet wtedy, gdy nie przemawia on 
ex cathedra”54.

 Interpretacje posoborowe sugerowały natomiast, że wiążące dla katolików 
w sumieniu są jedynie orzeczenia formalne i uroczyście ogłoszone jako 
nieomylne. Encykliki zaś oraz inne formy papieskiego nauczania miały być 
traktowane z szacunkiem, ale nie jako zobowiązujące. Jan Paweł II w liście 
apostolskim Ad Tuendam Fidem przeciął dyskusję na ten temat, stwierdzając, 
iż każdy katolik jest zobowiązany do posłusznego respektowania głosu 
następcy św. Piotra w Kościele, wyrażonego „tak w nauczaniu uroczystym, 
jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym”, co znaczy „także wtedy, gdy 
nie jest ono podawane z intencją definitywnego jej określenia”55. Kto się temu 
sprzeciwia – dopowiada Jan Paweł II – sam się wyklucza z Kościoła. 

 Kontestacja papieża w epoce posoborowej znalazła swoje 
konsekwencje w dzisiejszych trudnościach przeżywanych przez katolików 

53  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 22; por. Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, p. 891.

54  Tamże, 25.
55  List apostolski motu proprio Ad Tuendam Fidem wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, z dn. 18 maja 1998 r., p. 2: por. Kongregacja Nauki Wiary, 
Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis, z dn. 24 maja 1990 r., p. 15: AAS 82 (1990), 1556.; 
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 750

„Jednego tylko Piotra wyznaczył Pan na Opokę 
i Klucznika Kościoła”.



w konfrontowaniu się z głosem Boga przekazywanym przez Jego posłańców. 
Styl myślenia, który zdawał się wyrzucać do kosza urząd Piotrowy wraz 
z pozostałymi odpadami historii, zdominował wiele fakultetów i redakcji. 
Do dzisiaj środki społecznego przekazu cenzurują każde słowo i gest Ojca 
Świętego, reagując natychmiastową ripostą na to, czego opinia publiczna nie 
zamierza uznać za dopuszczalne. Sama rola papieża, w zgodnym przekonaniu 
wielu jego publicznych cenzorów, winna dostosować się do warunków epoki, 
ograniczając się do funkcji rzecznika prasowego wyrażającego głos większości 
w społeczności zwanej Kościołem katolickim. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
celem takich zabiegów jest zduszenie głosu Nauczycielskiego Urzędu Kościoła 
w uszach i sercach wyznawców Chrystusa.

 Paweł VI stał się figurą zranionego czy też sponiewieranego pasterza 
we własnej owczarni. Przypomina kogoś pogryzionego przez własne owce. 
„Stał się apostołem Ukrzyżowanego, podobnie jak św. Paweł – mówił 
o nim Jan Paweł II. – Wiedział, co to zniewagi, opluwanie, smutek i udręka. 
Znosił przeciwności dzięki modlitwie i niezachwianej wierze. Na próby 
pochodzące z wewnątrz i z zewnątrz Kościoła odpowiadał niezłomną wiarą, 
nadzieją i miłością, które sprawiły, że stał się Piotrem naszych czasów”56. 
Ślepym byłby ten, kto w podobnych słowach doszukiwałby się jedynie 
okolicznościowej retoryki.

 Zastanawiałem się przed napisaniem tego tekstu, czy warto wracać do 
zdarzeń i reakcji sprzed czterdziestu lat, czy warto zapuszczać się w obszary 
wstydliwe i krępujące, ryzykując postawienie w złym świetle Kościoła, 
z którym całkowicie się identyfikuję. Czyż nie jest to zabieg nazywany 
„wywlekaniem brudów”, niemiły dla żadnej rodziny? Z polskiej perspektywy 
może to tak wyglądać. Względy polityczne uchroniły Kościół nad Wisłą i Odrą 
od niejednego wirusa posoborowej kontestacji. Byliśmy skupieni bardziej na 
sprawie przetrwania wśród prześladowań i na obronie przed marksistowskim 
ateizmem, co jedynie konsolidowało jedność wiernych z pasterzami 
oraz tradycją katolickiego nauczania i kultu. W zachodnioeuropejskich 
wspólnotach kościelnych natomiast mało kogo już dziwi odpust parafialny 
bez Eucharystii, konfesjonały bez kolejek czy konferencje na temat 
nieaktualności Humanae vitae. Nie dziwią księża czy świeccy katecheci, którzy 
nie lubią stuły i maryjnych procesji, za to uwielbiają dyskusje na temat 
wyrównywania nierówności społecznych, racji przemawiających za uznaniem 
eutanazji czy usprawiedliwiających pary „dorosłych dzieci” żyjących wspólnie 

56  Homilia podczas mszy za duszę śp. Pawła VI w pierwszą rocznicę śmierci, Bazylika św. Piotra w Rzymie, 
dn. 16 września 1979.
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bez ślubu. Są oni wytworem pokolenia ‘68, czyli generacji pigułki i lateksu. 
Ten styl myślenia, niestety, poprzez narzędzia zbiorowej wyobraźni i siłę 
spłaszczonego dyskursu, zaczyna dobierać się także do dzieci pokolenia 
kardynała Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki, nie myśląc oszczędzać 
nikogo. Potrzeba refleksji, potrzeba też nawrócenia.

 Na szczęście taką refleksję podjął niedawno arcybiskup Wiednia i uczeń 
słynnej dominikańskiej szkoły teologicznej z Saulchoir, kardynał Christoph 
Schönborn, przyznając po latach: Paweł VI miał rację! Jego słowa mogą 

mieć z perspektywy tego, co tylko po części udało mi się opisać, wartość 
diamentów: „Chciałbym powiedzieć wam coś, co noszę w sercu – zwrócił 
się kardynał Schönborn do europejskich biskupów zgromadzonych na 
rekolekcjach na Górze Błogosławieństw w Galilei w 2008 roku. – Myślę, 
że jest to słowo Ducha Świętego, które muszę powiedzieć. Jaka jest wina 
Europy? Europa umiera, bo powiedziała «nie» życiu. Leży mi na sercu 
powiedzenie tego tu, w tym miejscu (nad Jeziorem Galilejskim), gdzie Jezus 
nam powiedział, że otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów, ponieważ 
myślę, że jest to również grzech nasz, biskupów, nawet jeśli nikt z nas nie 
był biskupem w 1968 roku. Dzisiaj w Niemczech 100 rodziców ma 64 dzieci 
i 44 wnucząt; to znaczy, że w ciągu jednego pokolenia populacja niemiecka 
– nie licząc imigracji – zmniejsza się o połowę. Powiedzieliśmy «nie» wobec 
Humanae vitae. Nie byliśmy biskupami, ale nasi współbracia nimi byli. Nie 
mieliśmy odwagi powiedzieć jasnego «tak» dla Humanae vitae. Jest kilka 
wyjątków – ówczesny kardynał Berlina kardynał Bengsch przygotował tekst 
dla Konferencji Biskupów Niemieckich, który był tekstem prorockim. Ten tekst 
zniknął i zamiast niego ukazała się Deklaracja z Königstein (Die Königsteiner 
Erklarung), która sprawiła, że Kościół katolicki w Niemczech był za słaby, by 
powiedzieć «tak» dla życia. 

„Nie tracę nadziei, że ów potężny kryzys, który 
tak boleśnie w nas uderza, doprowadzi ludzi do 
odnalezienia królewskiej drogi życia”.



 Był też inny wyjątek, w Krakowie: grupa teologów w 1966 roku pod 
kierownictwem arcybiskupa Krakowa, tak bardzo umiłowanego papieża Jana 
Pawła II, napisała memorandum i wysłała ten tekst Pawłowi VI. Ja myślę, 
że to świadectwo biskupa Kościoła męczeńskiego, Kościoła milczenia, miało 
większą wagę niż wszystkie ekspertyzy, które Paweł VI zlecił wykonać na 
ten temat, i to sprawiło, że podjął tę odważną decyzję, która skazała go 
potem na pozostawanie w straszliwym osamotnieniu. Ten tekst z Krakowa 
– jestem o tym przekonany, nie mam historycznego dowodu, lecz jestem 
o tym przekonany duchowo – pomógł, dodał odwagi Pawłowi VI do napisania 
Humanae vitae. 

 Ale my, biskupi, zamknięci za drzwiami ze strachu, z obawy nie przed 
Żydami, ale przed prasą, z obawy przed niezrozumieniem przez naszych 
wiernych, nie mieliśmy odwagi! Kiedy nadeszła fala aborcji, Kościół był 
osłabiony, ponieważ nie nauczył się tej odwagi oporu, jaką widzieliśmy 
w Krakowie, a którą Jan Paweł II pokazywał podczas całego swojego 
pontyfikatu. Tej odwagi, by powiedzieć «tak» Bogu, Jezusowi, również za 
cenę bycia pogardzanym. My byliśmy za zamkniętymi drzwiami, ze strachu. 
Myślę, że chociaż nie byliśmy biskupami w tamtych latach, to jednak 
musimy żałować za ten grzech europejskiego episkopatu. Musimy żałować 
za to, że episkopat nie miał odwagi, by z mocą wspierać Pawła VI, ponieważ 
dzisiaj nosimy wszyscy w naszych Kościołach, w naszych diecezjach, ciężar 
konsekwencji tego grzechu. Jesteśmy współodpowiedzialni za ten smutek 
Europy”57. 

 Gdybyśmy spróbowali użyć podobnych słów również my, kapłani, 
teologowie oraz katoliccy działacze i publicyści, chociaż nie było nas jeszcze 
na stanowiskach w 1968 roku, być może odzyskalibyśmy siłę katolickiej 
tożsamości, a wraz z nią synowską ufność wobec Następcy św. Piotra. Jak po 
kąpieli oczyszczenia, moglibyśmy słuchać na nowo, bez ironii i sceptycznej 
rezerwy kolejnego biskupa Rzymu, przychodzącego po odważnym Pawle 
VI, który po czterdziestu latach od tamtych faktów mówi, że „to, co było 
prawdą wczoraj, pozostaje prawdą i dziś. Prawda wyrażona w Humanae vitae 
nie zmienia się; co więcej, właśnie w świetle nowych odkryć naukowych 
jej nauczanie staje się coraz bardziej aktualne i pobudza do refleksji nad 
właściwą wartością, jaką posiada. W kulturze narażonej na przewagę 
posiadania nad byciem, życiu ludzkiemu grozi utrata swojej wartości. Jeżeli 
uprawianie seksualności przekształca się w narkotyk, przez który chce się 

57  Paweł VI miał rację.  Wypowiedź kard. Ch. Schönborna o „Humanae Vitae”, 29 marca 2008, Centrum formacyj-
ne Domus Galilaeae w Izraelu, „Gość Niedzielny” 24/2008 z dn. 15 czerwca 2008.
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podporządkować partnera własnym pragnieniom i interesom, nie licząc się 
z rytmem kochanej osoby, wówczas tym, czego należy bronić, jest nie tylko 
prawdziwe pojmowanie miłości, ale przede wszystkim sama godność osoby. 
Jako wierzący nie moglibyśmy nigdy pozwolić, aby dominacja techniki miała 
przekreślać jakość miłości i świętość życia”58. 

 Kościół musi być współczesny, bo kiedy taki nie jest, zazwyczaj daje 
ludziom odpowiedzi na wczorajsze pytania i toczy wojny z wczorajszymi 
wrogami. Niemniej jego uwspółcześnienie nigdy nie może się wiązać 
z rezygnacją z wyznaczonej mu przez samego Zbawiciela roli bycia „znakiem 
sprzeciwu”59. W epoce globalnej wioski McLuhana, gdy standardy życia 
wyznaczają środki masowego przekazu, przystosowanie się bywa zazwyczaj 
przylgnięciem do tego, co przeciętne i banalne, a więc fałszywe. Bezkrytyczne 
przystosowanie się Kościoła do współczesności w takich warunkach byłoby 
śmiercią chrześcijaństwa. Co zrobić, aby nie ulec pokusie proponowania 
ludziom Ewangelii po niższej cenie? Pozostaje apostolska zasada: „wszystko 
badajcie, a co szlachetne zachowujcie”60. W 1969 roku w jednym z listów 
od swego soborowego przyjaciela Karola Wojtyły Henri de Lubac znalazł 
zwierzenie, do którego jak do światła powracał w trudnych momentach życia. 
Krakowski kardynał napisał mu wówczas: „Nie tracę nadziei, że ów potężny 
kryzys, który tak boleśnie w nas uderza, doprowadzi ludzi do odnalezienia 
królewskiej drogi życia. Może to się jeszcze nie okaże za naszych dni, niemniej 
z całych sił ufaliśmy i nadal ufamy, jesteśmy i będziemy pocieszeni”61. 
Dedykuję ten cytat wytrwałemu czytelnikowi, który zdołał przebrnąć przez 
wszystkie stronice tego ponurego artykułu.  █

58  Benedykt XVI, Przemówienie podczas sesji z okazji 40. rocznicy ukazania się encykliki Pawła VI „Humanae 
vitae”, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym, 10 maja 2008, „Sprawy rodziny” 83/2008, nr 3, s. 22-25.

59   Por. Łk 2,34.
60   1 Tes 5,21.
61   H. de Lubac, Memoria interno alle mie opere, Opera omnia, vol. 31, Jaca Book, Milano 1992, s. 454.
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Podmianę prawdziwych treści 
soborowych na „wyroby soboropodobne” 
zaobserwować można w wielu kwestiach. 
Na przykład ekumenizm z autentycznego 
poszukiwania jedności stał się celebrowaniem 
różnorodności, a niekiedy propozycją 
protestantyzacji Kościoła, zaś dialog 
z niewierzącymi przekształcił się z misji 
w rezygnację z trudnego dzieła ewangelizacji.

Tomasz P. Terlikowski



„Katolicy otwarci” nieustannie odwołują się do Soboru Watykańskiego II. 
Stanowi on dla nich niemal nowy początek Kościoła, granicę, od której mogą 
mówić o nowym, posoborowym, bliskim im katolicyzmie. Z jego perspektywy 
są w stanie nieustająco krytykować nie tylko swoich oponentów, ale także 
papieży. Jezuita ks. Jacek Prusak wprost stwierdza, że działania Benedykta XVI 
(tzw. reforma reformy liturgii czy przechodzenie od kolegialności do 
centralizmu w podejmowaniu kościelnych decyzji) „rodzą niepokój o wierność 
Kościoła Duchowi, który go natchnął prawie pół wieku temu”1. Ten sam 
język pisania i mówienia o postanowieniach papieży (Jana Pawła II czy 
Benedykta XVI) od lat propagują zachodni zwolennicy „ducha Soboru”. 
Hans Küng każdego, kto nie podziela jego – nie ma co ukrywać heretyckich 
– poglądów na Kościół, uznaje za zdrajcę prawdziwego ducha Soboru, 
którego stróżem i interpretatorem mogą być jedynie dysydenccy teologowie, 
niezgadzający się z nauczaniem papieskim. 

 „Wprawdzie kuria nie odrzuciła dziedzictwa Soboru we wszystkich 
postaciach, tak jak katoliccy tradycjonaliści z arcybiskupem Lefèbvre na czele, 
ale pozwoliła na to, ażeby dorobek Soboru leżał odłogiem lub częściowo 
został zmarnowany. Wymuszone przez kurię na Soborze konserwatywne 
sformułowania stały się wytycznymi. Wszystko było interpretowane na 
opak, a przyszłościowe, epokowe rozwiązania w decydujących punktach 
zostały pominięte. Mimo żądań Soboru nie znalazły uznania poglądy oparte 
na wiedzy historyczno-dogmatycznej i biblijnej, a raczej reprodukowano 
nudną, neoscholastyczną teologię szkolną i przypudrowany autorytarny 

1  J. Prusak, Niech żyje Sobór, „Tygodnik Powszechny”, 9 lutego 2010.
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Kodeks Prawa Kanonicznego”2 – przekonywał Hans Küng podczas oficjalnych 
obchodów swoich 75. urodzin. W Polsce ten sam ton wielokrotnie 
pobrzmiewał w wypowiedziach dziś już byłych zakonników: Tadeusza 
Bartosia czy Stanisława Obirka.

 Oczywiście pod opiniami owych „jedynych znawców i interpretatorów 
Soboru” nie podpisałaby się zdecydowana większość polskich zwolenników 
„katolicyzmu otwartego”. Ale w niczym nie zmienia to faktu, że oni także – 
podobnie jak dysydenccy teologowie – otwarcie, chętnie i często posługują 
się Soborem Watykańskim II jako pałką na wszystkich inaczej myślących. 
Każdy, kto nie podziela ich opinii na temat udziału świeckich w obrzędach 
liturgicznych, kto nie uważa, że największym problemem Kościoła jest brak 
kobiet w prezbiterium lub kto zwyczajnie lubi Mszę św. Piusa V – jest niemal 
od razu uznawany za przeciwnika ducha soborowych przemian. Problem 
polega tylko na tym, że niemal wszystkie kwestie, które uchodzą w debacie 
publicznej za sprawdzian „soborowości”, nie mają z samym Vaticanum II wiele 
wspólnego. Są raczej kościelną reakcją na wielką obyczajową rewoltę, która 
krótko po zakończeniu soboru ogarnęła cały świat zachodni i spustoszyła 
go kulturowo. Rewolta ta – niestety – dotknęła również katolików i z 
czasem zaczęła uchodzić nie tyle za zjawisko obce Kościołowi, ile za element 
soborowego „otwarcia na świat”. 

 Taką podmianę prawdziwych treści soborowych na „wyroby 
soboropodobne” zaobserwować można w wielu kwestiach. Na przykład 
ekumenizm z autentycznego poszukiwania jedności stał się celebrowaniem 
różnorodności, a niekiedy propozycją protestantyzacji Kościoła, zaś 
dialog z niewierzącymi przekształcił się z misji w rezygnację z trudnego 
dzieła ewangelizacji. Sobór Watykański II nie przedstawił w ogóle planu 
reformy liturgicznej, a już na pewno nie postulował porzucenia chorału 
gregoriańskiego, na co powołują się stale postępowi teologowie. Jawnym, 
choć często stosowanym nadużyciem, jest również usprawiedliwianie 
„duchem Soboru” moralnego relatywizmu, choćby w kwestiach dotyczących 
etyki seksualnej. 

PO PIERWSZE: EWANGELIZACjA
Głównym zadaniem soboru zwołanego w 1962 roku przez Jana XXIII nie 

była – jak twierdzi obecnie wielu publicystów – jakaś głęboka dogmatyczna 
reforma czy potrzeba odpowiedzi na wielki problem doktrynalny (z tych 

2  H. Küng, Drugi Sobór Watykański – dziedzictwo i  misja, tłum. D. Bruncz, Magazyn Ekumeniczny Semper 
Reformanda, http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030602133212124 
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powodów zwoływano Sobory w przeszłości), ale próba odnalezienia języka 
i sposobu komunikacji, który pozwoli efektywniej ewangelizować ludzkość. 
Vaticanum II, choć może teraz trudno w to uwierzyć, miało stać się wielkim 
impulsem ewangelizacyjnym, szukaniem lepszych metod wypełniania 
absolutnie fundamentalnego zadania, jakie pozostawił Jezus swoim uczniom, 
nakazując im, by szli i nauczali wszystkie narody (Mt 28,19). „Kościół zawsze 
ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby 
mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać 
ludziom na ich odwieczne pytania, dotyczące sensu życia obecnego 
i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie”3 – podkreślali autorzy 
soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes. 

 Już tylko ten krótki 
fragment pokazuje, że celem 
Ojców Soborowych nie było 
wcale zmienianie nauczania 
Kościoła i dostosowanie go 
do potrzeb ludzi, by chętniej 
odnajdywali się w świątyniach, 
ale szukanie „dostosowanych do 
mentalności danego pokolenia” 
sposobów udzielania ludziom 
odwiecznych odpowiedzi na 
ich najbardziej fundamentalne 
pytania. Wyzwanie to było tym 
mocniejsze, że Ojcowie Soborowi 
mieli poczucie, iż świat – choć 
niewątpliwie jest źródłem radości 
i nadziei – wcale nie zmierza w jednoznacznie dobrym kierunku. „Epoka 
nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie 
rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym 
losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się 
mądrzejsi”4 – podkreślali autorzy wspomnianej konstytucji. Ową mądrość 
dostrzegali oni w nauczaniu Jezusa Chrystusa, które ma moc zmienić świat 

3  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, par. 4, w: Sobór Watykań-
ski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań bdw., s. 539.

4  Tamże, par. 15, s. 547.

Konstytucja Gaudium et 
spes zalecała dogłębne 
zbadanie ateizmu nie 
dlatego, że kryje on 
w sobie jakieś pozytywne 
wartości, ale dlatego, że 
jest niebezpieczny dla 
zbawienia wiecznego.



i uratować go przed niebezpieczeństwem (choćby przed groźbą zagłady 
atomowej, którą wielu chrześcijan na świecie uważało wówczas za realną5).

 Soborowa ewangelizacja nie byłaby możliwa bez spotkania ze 
światem zewnętrznym. Dlatego tak mocno podkreślano wagę poznania 
się z wyznawcami wielkich współczesnych systemów ideologicznych czy 
filozoficznych, a nawet z ateistami (warto zwrócić uwagę, że konstytucja 
Gaudium et spes zalecała dogłębne zbadanie ateizmu nie dlatego, że kryje 
on w sobie jakieś pozytywne wartości, ale dlatego, że jest niebezpieczny 
dla zbawienia wiecznego6). Trudno to uznać jednak za istotną nowość. 
Chrześcijaństwo od pierwszych wieków „dialogowało” ze światem, 
wykorzystując dzieła wielkich pogańskich filozofów. Klemens Aleksandryjski 
uznawał nawet myśl grecką za jedno ze źródeł nowotestamentowego 
Objawienia. Tomasz z Akwinu podejmował otwarty dialog z filozofią arabską 
i grecką. W XIX wieku Leon XIII odkrył, że komunizm, choć bezbożny 
i błędny, odpowiada jednak na całkiem realne problemy, którymi musi zająć 
się również Kościół. Celem tych dialogów była jednak zawsze ewangelizacja, 
misja, głoszenie Jezusa Chrystusa. I podobną perspektywę przyjął Sobór 
Watykański II. 

PRZYSZEDłEM PANA NAWRACAć
 Dlatego wydaje się nietrafioną rezygnacja – w imię ducha Soboru 

właśnie – ze zdecydowanej działalności misyjnej. Najgłębszym pragnieniem 
Vaticanum II była przecież szersza, głębsza i bardziej skuteczna ewangelizacja, 
czyli głoszenie Jezusa Chrystusa, który jest jedyną odpowiedzią na ludzkie 
pytania: „ukazywanie Bożej tajemnicy, jaką jest cel ostateczny człowieka, 
powierzone jest Kościołowi, przeto Kościół otwiera człowiekowi oczy na 
sens własnej jego egzystencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku”7 – 
podkreślają autorzy Gaudium et spes.

 Wezwanie do ewangelizacji zakorzenione jest zresztą w Nowym 
Testamencie, którego autorzy natchnieni jasno podkreślają, że jest wolą Bożą, 
„by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2,4). 
„Chociaż więc – wyjaśnia Dekret o Działalności Misyjnej Kościoła Ad gentes 

5  Jak silne mogły być takie obawy wśród Ojców Soborowych najlepiej pokazuje publicystyka Thomasa Mer-
tona. Por. T. Merton, Pasja pokoju. Eseje zaangażowane, tłum. K. Olszowy, Kraków 2004, T. Merton, Pokój w erze 
postchrześcijańskiej, tłum. E. Kopocz, Kraków 2006. 

6  „Kościół, wiernie oddany tak Bogu, jak i ludziom, nie może przestać odrzucania z całą stanowczością, jak 
przedtem, tych boleśnie zgubnych doktryn i działalności [mowa o ateizmie – dop. TPT], które sprzeciwiają się 
rozumowi i powszechnemu doświadczeniu ludzkiemu oraz strącają człowieka z wyżyn wrodzonego mu dosto-
jeństwa” – można przeczytać w Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, par. 21, s. 551. 

7  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, par. 41, s. 568. 
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divinitus – wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi 
nie znających Ewangelii bez własnej winy do wiary, bez której niepodobna 
podobać się Bogu – to jednak na Kościele ciąży konieczność i równocześnie 
święte prawo głoszenia Ewangelii”8. Jest to obowiązek nie tylko duchownych, 

ale wszystkich ochrzczonych. „Ci, którzy są włączeni w Kościół katolicki, 
powinni czuć się uprzywilejowani, a przez to bardziej zobowiązani do 
dawania świadectwa wiary i życia chrześcijańskiego jako służby braciom 
i należnej odpowiedzi Bogu, pamiętając, że «swój uprzywilejowany stan 
zawdzięczają nie własnych zasługom, lecz szczególnej łasce Chrystusa, 
jeśli zaś z tą łaską nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko 
zbawieni nie będą, ale surowiej jeszcze będą sądzeni»”9 – przypomina Jan 
Paweł II w encyklice Redemptoris missio.

 Trudno o bardziej jednoznaczne odrzucenie motta dialogistów: „nie 
przyszedłem pana nawracać”. Taka postawa nie ma wiele wspólnego nie 
tylko z chrześcijańskim imperatywem misyjnym, ale nawet z przykazaniem 
miłości bliźniego. Jako chrześcijanie wierzymy, że jedynie w Bogu znaleźć 
można pełnię życia, a zbawienia nie ma w innym imieniu niż Jezusa 
Chrystusa (Dz 4,12). Rezygnacja z postawy misyjnej, z przekonywania innych, 
by zwrócili się ku Bogu – oznacza wystawienie ich na ryzyko wiecznego 
potępienia. I choć dialog jest niewątpliwie wartością, to o wiele istotniejsza 
od niego jest miłość. A ta wymaga głoszenia całemu stworzeniu, że zbawienie 
osiągnąć można tylko w Jezusie Chrystusie. Miłość do każdego, także 
partnerów debaty publicznej czy nawet otwartych wrogów, wymaga zatem 
zaangażowania na rzecz ich zbawienia. 

8  Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, par. 7, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. 
Deklaracje, Poznań bdw., s. 443. 

9  Jan Paweł II, Redemptoris missio, par. 11, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, I. I, Kraków 2006, s. 341. 

,,Ci, którzy są włączeni w kościół katolicki, 
powinni czuć się uprzywilejowani, a przez to 
bardziej zobowiązani do dawania świadectwa 
wiary i życia chrześcijańskiego”.



 Dlatego trzeba dążyć do tego, by przeżyli oni swoje nawrócenie, czyli 
metanoję. Jej sens nie sprowadza się do regularnego uczęszczania na msze 
czy intelektualnego przyjęcia do wiadomości pewnych prawd katolickich. 
Nawrócenie to całkowita przemiana życia, przylgnięcie do Boga, czerpanie 
życia z Jego Słowa. Nawrócony nie próbuje zmieniać doktryny, tak by bardziej 
mu odpowiadała, ale próbuje tak zmienić siebie, żeby żyć w zgodzie z prawdą 
zawartą w nauczaniu. 

SZUkAjĄC EWANGELIZACYjNEj SkUTECZNOśCI
Pragnienie skuteczniejszej ewangelizacji było zresztą jednym 

z fundamentów nie tylko zaangażowania ekumenicznego Kościoła 
katolickiego10, ale również stopniowej reformy liturgicznej (nie mającej 
zresztą wiele wspólnego z tym, co wydarzyło się po Soborze)11. Dlatego 
z tej perspektywy powinny być oceniane wszystkie późniejsze, posoborowe 
reformy i pomysły. Oceniając je, należy przede wszystkim zadać sobie 
pytanie, czy służą one ewangelizacji, a więc ratowaniu ludzkich dusz przed 
zatraceniem. Jeśli nie, to powinny zostać odrzucone lub zrewidowane. 
Tak zarysowane kryterium wartościowania pozwala jednoznacznie ocenić 
część projektów posoborowych. Czy eksperymenty liturgiczne rzeczywiście 
lepiej przekazują skomplikowane teologiczne prawdy o Bogu i człowieku 
niż Kanon Rzymski? Czy dialog z kongregacjonalistami, dopuszczającymi 
aborcję i eutanazję, albo z episkopalianami, ordynującymi aktywnych 
homoseksualistów na biskupów, rzeczywiście służy budowaniu jedności na 
prawdzie? A może jedynie relatywizuje znaczenie pewnych fundamentalnych 
prawd o człowieku? Takie pytania można mnożyć. Ale w każdym z nich kryje 
się problem, na który Kościół musi odpowiedzieć w taki sposób, by nie stracić 
impulsu misyjnego i ewangelizacyjnego. To on był bowiem istotą soborowej 
reformy. Jeśli go nie podejmiemy, to zdradzimy Sobór Watykański II.  █

 

10  Uzasadniając zajęcie się tematem jedności Kościoła, Ojcowie Soborowi jasno wskazują, że „brak jedności 
jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie prze-
powiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Por. Dekret o ekumenizmie. Unitatis redintegratio, par 1, w: Sobór 
Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań bdw., s. 203. 

11  „Ponieważ Sobór Święty postawił sobie za cel: przyczynić się do coraz większego rozwoju życia chrze-
ścijańskiego wśród wiernych, lepiej dostosować do potrzeb naszych czasów podlegające zmianom instytucje, 
popierać to, co może ułatwić zjednoczenie wszystkich wierzących w Chrystusa i umocnić to, co prowadzi do 
powołania wszystkich ludzi na łono Kościoła, dlatego uznał, że w szczególny sposób należy zatroszczyć się także 
o odnowienie i rozwój liturgii” – głosi Konstytucja o Liturgii Świętej. Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum 
Concilium, par. 1, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań bdw., s. 40. 
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Wyobraźnia teo-polityczna
Autor Autorski

Źródłem słabości współczesnych chrześcijan jest 
fenomen, który można ująć terminem „oswojenie” 
Kościoła (w wielu wymiarach jego życia) przez 
kulturę nowożytną, zwłaszcza zaś oświeceniową. To 
„oswojenie” – wchłonięcie, podporządkowanie i w końcu 
neutralizacja doświadczenia chrześcijańskiego przez 
nowoczesność – ma swoje bezpośrednie konsekwencje 
w naszych pragnieniach, w naszym myśleniu 
i w naszych czynach. Sięga aż do nieświadomych lub 
na wpół uświadomionych wewnętrznych przesłanek. 
To dotyczy nas wszystkich – ponad naszymi dobrymi 
zamiarami czy dobrą wolą.

Artur Mrówczyński-Van Allen
Granada, 18 stycznia 2010.

Nawet gdyby teolodzy stwierdzili, że nie istnieje prawdziwa Christianitas, 
moglibyśmy zapewnić ich, że istnieje wiele fałszywych. Historia i nasze własne czasy 
są pełne parodii Miasta Bożego.

Étienne Gilson, Metamorfozy Miasta Bożego

...Raz uwolniony z natury, już więcej
Nie przyjmę formy żyjącej istoty,
Lecz tę jedynie, którą Greków ręce
Kuły ze złota, nie szczędząc pozłoty,
By cesarz z nudów nie oddał się drzemce;
Z gałęzi złotej śpiewać będę o tym
Panom i paniom w Bizancjum krainie,
Co przeminęło, co mija, co przyjdzie.

William Butler Yeats, Żeglując do Bizancjum

WYOBRAŹNIA



Krok drugi: Nowa teologia polityczna

TeO-pOlITYCZNA



Nowoczesne państwo jest największym idolem nowożytności. 
Różne ideologie, w tym także totalitaryzmy, okazywały się 
w gruncie rzeczy wehikułami, które służyły umacnianiu roli idola 
państwa nowoczesnego. Temu właśnie zagadnieniu poświęciliśmy 
w poprzednim numerze „Frondy” esej, w którym podjęliśmy próbę spojrzenia 
na nowoczesne państwo z perspektywy zarysowanej przez wyobraźnię 
teopolityczną. Spróbowaliśmy zidentyfikować procesy, które stworzyły 
ten fenomen, ujawnić patologie, które są jego „racją bytu”, i wreszcie 
zdemaskować jego bałwochwalczą istotę. Był to krok pierwszy.

 Odzyskanie zdolności dostrzegania nawet zasadniczych aspektów idola 
państwa nowoczesnego nie wystarczy jednak do tego, by mu się skutecznie 
oprzeć. Konieczne jest rozpoznanie jego logiki oraz języka, jakim się 
posługuje, gdyż – jak zauważa Jean-Luc Marion – dialektyka ateizmu jest 
decydująca w stosunkach z idolem1. 

 Konieczne jest również odkrycie, do jakiego stopnia my sami 
zasymilowaliśmy już jego język i jak bardzo jesteśmy zależni od jego logiki. 
Na szczęście, wysiłek ten podejmuje rosnąca wciąż grupa współczesnych 
myślicieli chrześcijańskich, a rezultatem ich prac i doświadczeń są próby 
sformułowania nowych odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed 
Kościołem idol państwa nowoczesnego.

 Podejmując to wyzwanie, decydujemy się na krok drugi. Krok stawiany 
na placu, nad którym idol od dawna głosi swoje prawo wyłączności, a który 
należy do niego jedynie w takiej mierze, w jakiej my sami go oddaliśmy. 
W takiej mierze, w jakiej sami się pozbawiamy naszej natury jako Ikony 
i rzucamy się w ramiona idola. Być może ma rację Arystoteles, który 
zdefiniował człowieka jako politikon zoon2. Nie sposób jednak nie zgodzić 
się z jego innym, choć już mniej sławnym stwierdzeniem, że „człowiek 

1  J.-L. Marion, El ídolo y la distancia, Salamanca 1999, s. 22.
2  Arystoteles, Política, I, 2, 1253a.



91 

Wyobraźnia teo-polityczna

jest bytem naturalnie bardziej skłonnym do formowania par, aniżeli nawet 
do formowania polis”3, i jak do tej pory historia pokazała, że jakiekolwiek 
polis może powstać i trwać jedynie dzięki właśnie tej pierwszej skłonności 
człowieka. Odwrócenie tej zależności, tzn. podporządkowanie rodziny (i tego, 
co ją konstytuuje) idolowi państwa, powoduje zniszczenie podstawowych 
struktur zależności, np. między oikos i polis, wobec czego struktura życia 
rodziny, wspólnoty, zbieżna z obserwacją Arystotelesa, nieuchronnie musi się 
znaleźć w polityczno-ekonomicznej opozycji wobec nowoczesnego państwa. 

Zarówno klasyczna już, stoicka myśl Panajtiosa z Rodos, którą uznaje 
się za pierwszy wyraz teologii politycznej, jak i nowoczesny jej powrót 
zapoczątkowany przez Carla Schmitta wyrażają napięcie nierozerwalnej 
zależności między transcendentalnym a doczesnym doświadczeniem 
człowieka, kształtującego coraz szersze struktury wspólnotowe (amplior 
communitas). Zainicjowany, jak się przyjmuje, przez Panajtiosa antyczny 
podział świętej nauki na trzy rodzaje („mistyczna”, która jest mitologią 
poetów; „filozoficzna”, którą Alvaro D’Ors określa jako pewną teodyceę 
filozoficzną; i „polityczna”, która jest oficjalną religią właściwą dla 

3  Arystoteles, Etyka nikomachejska, VIII, 14, 1162a.



rządzących)4, o którym pisał również św. Augustyn5 – znajduje swój 
maksymalny wyraz w imperialnym kulcie cesarzy. Dla Carla Schmitta 
kwestia zależności między teologią a polityką w znacznym stopniu była 
podporządkowana funkcji fundamentu koniecznego dla struktury pojęcia 
suwerenności (Souveranität), opartego na spadku antyoświeceniowego 
tradycjonalizmu francuskiego. Schmitt koncentrował w ten sposób 

problematykę teologii politycznej w granicach nowożytnej rzeczywistości 
historycznej, bardzo już zsekularyzowanej lub – inaczej mówiąc – 
zdeteologizowanej. 

Pozostawienie teologii politycznej zarówno w kręgu zależności od kultu 
władcy i państwa (schemat klasyczny), jak i w dybach logiki sekularnej 
(schemat Schmitta) już od dawna sprawia wrażenie dreptania w miejscu. 
Niemniej jednak w panoramie współczesnej myśli chrześcijańskiej pojawiają 
się postaci, których prace wskazują kierunek nowej drogi, jaka się otwiera 
przed teologią polityczną. Spróbujmy więc przyjrzeć się tej panoramie, 
która wzywa nas do wyjścia poza jałowe, przebiegane już wzdłuż i wszerz 

4  B. Cardanus, Varros Logistoricus über die Götterverehrung, Würzburg 1960, s. 33.
5  Święty Augustyn, De Civitate Dei, K.IV. XXVII.

Zbyt często  
rozumiemy nas samych,  
chrześcijaństwo i Kościół,  
z pozycji i w kategoriach narzuconych 
przez kulturę dominującą.
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szlaki, oraz zaprasza, byśmy uczynili następny krok. Krok ku nowej teologii 
politycznej.

Pod słońcem ANdAluzji
„Granada, wrzesień 2005 roku. Pod gorącym andaluzyjskim słońcem 

zebrało się około trzydziestu teologów i filozofów zaproszonych przez 
arcybiskupa Javiera Martíneza (…) Ich zdaniem projekt liberalny, nowożytny 
zmierza do stworzenia świata czysto ludzkiego, świata, który po oswojeniu 
świata chrześcijańskiego odrzuciłby go i zastąpił. Świat antykultury śmierci, 
stwarzający typ wyalienowanej ludzkości, która dezintegruje się i zatraca 
w nihilizmie. Świat tragicznie efemeryczny, którego tryumfowi towarzyszy 
zarazem jego destrukcja”6.

Takim opisem Denis Sureau rozpoczyna swą książkę Pour une nouvelle 
théologie politique. Autor Radykalnej ortodoksji uważa, że spotkanie 
w Granadzie pozwoliło wykrystalizować się nowemu fenomenowi na 
współczesnej teologicznej mapie świata – nowej teologii politycznej. W swej 
książce najpierw ukazuje on szeroką perspektywę teologiczną, w której 
umiejscawia sferę zwaną teologią polityczną, a następnie w jej nurcie 
odkrywa nowe zjawisko, które tak silnie zamanifestowało swą obecność 
podczas andaluzyjskiego spotkania. Myśliciele, którzy zjawili się wówczas 
na zaproszenie arcybiskupa Martíneza, reprezentują różne szkoły teologiczne 
i filozoficzne, lecz łączy ich jedno: świadomość konieczności przezwyciężenia 
sekularnego paradygmatu, który zdominował nawet myśl chrześcijańską. 

Do przedstawicieli „nowej teologii politycznej” Sureau zalicza m.in. takich 
myślicieli, jak David Schindler, Tracey Rowland, Aidan Nichols, Alasdair 
MacIntyre, Stanley Hauerwas, John Milbank czy William Cavanaugh. 

Dorobek intelektualny każdej z wymienionych wyżej postaci jest 
wielowymiarowy i niewątpliwie wart poznania. Spróbujmy jednak zarysować 
wspólny dla nich wszystkich horyzont, który stwarza jednocześnie podwaliny 
dla nowej teologii politycznej. Fundamentalną cechą tej ostatniej jest 
organiczna podrzędność w stosunku do doświadczenia i tradycji Kościoła 
oraz do ich racjonalnej artykulacji, czyli teologii jako takiej. Warunkiem sine 
qua non pojawienia się nowej teologii politycznej jest, jak to określił John 
Milbank (choć już w szerszym kontekście), przezwyciężenie przez teologię 
w pierwszej kolejności pathosu jej „fałszywej skromności”. W przeciwnym 

6  D. Sureau, Pour une nouvelle théologie politique, Paryż 2008, s.7.



wypadku, teologia rezygnująca ze swej pozycji metadyskursu skazana jest na 
przeobrażenie się w głos wyroczni jakiegokolwiek idola rozumu sekularnego 
(secular reason), który ustanawia się ponad teologią i instrumentalizuje ją7.

GRoźbA oswojeNiA KościołA
Inicjatywa spotkania w Granadzie narodziła się w sposób spontaniczny. 

Wiosną 2005 roku zapadła decyzja arcybiskupa Javiera Martíneza o powołaniu 
do życia wydawnictwa Nuevo Inicio. Szybko rozpoczęto nawiązywanie 
kontaktów z myślicielami, których prace uznano za szczególnie interesujące. 
Wówczas ze strony niektórych autorów padła propozycja zorganizowania 
spotkania. Idea szybko przerodziła się w konkretne zaproszenie i tak 
7 września 2005 roku doszło do inauguracji Meetings for New Beginning. 
Punktem wyjścia była analiza rozumu sekularnego i jego wpływu na rozwój 
teologii oraz współczesną historię Kościoła w ogóle. Wśród uczestników 
spotkania znaleźli się: Stanley Hauerwas8, John Milbank9, William 
Cavanaugh10, Stephen Long11, Daniel Bell Jr.12, Michael Waldstein13, Laurence 
Paul Hemming14 i Michael L. Budde15. 

Wspólnym mianownikiem opracowanych przez nich analiz jest 
przekonanie, że zbyt często rozumiemy nas samych, chrześcijaństwo 
i Kościół, z pozycji i w kategoriach narzuconych przez kulturę dominującą. 
Ujmując to w inny sposób: okoliczności, w jakich żyjemy, mają wiele 
wspólnego z pewnymi wewnętrznymi słabościami naszego, chrześcijańskiego 
i kościelnego, sposobu życia. Te uwikłania są w wielu wypadkach tak głębokie, 
że często nawet nie jesteśmy ich świadomi. 

Jak precyzuje arcybiskup Javier Martínez, słabości te są zasadniczo 
intelektualne i kulturowe, to znaczy mają związek przede wszystkim z ratio. 
Oczywiście, mają związek także z wiarą, jednak nie należy zapominać, 

7  J. Milbank, Teología y teoría social, Barcelona 2004, s.15.
8  Konferencja: The reasons for the unavoidable dissolution of the Church in a „liberal” society. The interplay of the 

various factors. General view.
9  Konferencja: A fractioned experience and the drama of secularization: the fractures internal to the unity of the 

Christian experience in modernity. Level 1 (anthropology): faith and reason, grace and freedom, word and sacrament. 
Level 2 (ontology): beauty/goodness/truth (the analogy of being).

10  Konferencja: Eucharist and Politeia. The Meaning of the Sacraments as Christian Practices for the Christian Polis 
and for the World.

11  Konferencja: The substitution of Kantian „morality” for the morals of the Christian experience.
12  Konferencja: “The Recovery of nerve”. How to recuperate the capacity of moral judgment on the worldly realities 

and the secular liturgies (of economics, politics, arts, sciences, the media, etc.).
13  Konferencja: Metamorphosis of the „supernatural” in the catholic common „dualistic” scheme. Its roots in secu-

larization and its effects in the Christian people’s culture.
14  Konferencja: Recuperating the Sense of „Tradition” as a substantive factor of the Christian Experience, in Practice 

and in Theology. Tradition and discipline.
15  Konferencja: „A community of Character”: The Church as the primary cultural and political place of belonging 

(and of understanding reality).
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że w tradycji chrześcijańskiej akt wiary zawsze był pojmowany jako akt 
rozumu. By wyrazić się dokładniej – słabości te mają związek ze sposobem 
rozumienia wydarzenia chrześcijańskiego oraz ze sposobem rozumienia 
relacji tego zdarzenia z życiem ludzkim i z rzeczywistością. Mają związek 
z tym, w jaki sposób rozumiemy wpływ doświadczenia chrześcijańskiego – 
spotkania z Chrystusem żywym we wspólnocie Jego Ciała, Kościoła – na nasze 
spojrzenie na rzeczywistość i na naszą relację ze światem. Innymi słowy: jak 
doświadczenie Chrystusa wpływa na pojęcie naszego „ja” i rzeczywistości 
w ogóle. Jak wpływa na pojmowanie i na praktyczną wykładnię rozumu, 
wolności i uczucia. Jak wpływa na odbiór piękna, dobra i prawdy.

 Źródłem słabości współczesnych chrześcijan jest fenomen, który można 
ująć terminem „oswojenie” Kościoła (w wielu wymiarach jego życia) przez 
kulturę nowożytną, zwłaszcza zaś oświeceniową. Na różne niebezpieczeństwa 
tego procesu zwracali już w XX wieku uwagę tacy myśliciele, jak choćby 
Charles Péguy, Gilbert K. Chesterton, Nikołaj Bierdiajew, Thomas S. Eliot, 
Georges Bernanos, Henri de Lubac, Hans Urs von Baltasar, a w stuleciu 
przed nimi Fiodor Dostojewski czy Włodzimierz Sołowjow. To „oswojenie” 
– wchłonięcie, podporządkowanie i w końcu neutralizacja doświadczenia 
chrześcijańskiego przez nowoczesność – ma swoje bezpośrednie 
konsekwencje w naszych pragnieniach, w naszym myśleniu i w naszych 
czynach. Sięga aż do nieświadomych lub na wpół uświadomionych 

Wśród przedstawicieli wykształconych klas 
Rzymian było możliwym uważanie się za 
człowieka jednocześnie religijnego i ateistę. 
Takim właśnie był przypadek Cycerona, który 
będąc jednocześnie kapłanem w Kolegium 
Augurów, w swoim dziele De natura 
deorum przedstawił socjologiczne 
i psychologiczne źródła wiary w bogów.



wewnętrznych przesłanek. To dotyczy nas wszystkich – ponad naszymi 
dobrymi zamiarami czy dobrą wolą16. 

 Takie spojrzenie na współczesną rzeczywistość podsuwa nam znaczący 
paralelizm historyczny z arianizmem, który był nie tylko fenomenem 
wyrosłym na bazie błędów teologicznych, ale przede wszystkim swego 
rodzaju logiką właściwą dla racjonalizmu dominującej wówczas 
późnohellenistycznej kultury. Logiką, której metamorfozy miały już zawsze 
towarzyszyć chrześcijaństwu, i która w ostatnich stuleciach przybrała 
postać oświeconego humanizmu. Wspólnym znakiem metamorfoz tej logiki 
pozostaje niezmiennie ta sama pokusa: chrześcijaństwo bez Chrystusa 
Bogo-Człowieka. Bez tego jednak Kościół traci swój fundament metafizyczny 
oraz wymiar wspólnotowy Ciała Chrystusa i przemienia się w jeden z wielu 
straganów na nowoczesnym jarmarku religii. 

metAmoRfozy PojęciA REligio
Jak to obrazowo ujmuje William Cavanaugh17, hindusi do czasu 

spotkania z nowożytną cywilizacją europejską nie wiedzieli, że wyznają 
religią hinduistyczną. Religia jako samodzielne pojęcie konkretnej sfery 
praktyk osobistych, które można oddzielić od kultury, ekonomii czy 
polityki, jest europejskim wynalazkiem nowożytności. Rozróżnienie między 
tym, co religijne, i tym, co świeckie (secular) – jako dwoma zamkniętymi 
i oddzielonymi przestrzeniami życia człowieka – jest mitem nowoczesności. 
Jest to ideologiczne rozróżnienie przedstawiane jako niepodważalna prawda, 
rozróżnienie niezbędne dla umocnienia nowoczesnej organizacji władzy. 

Kiedy Rzymianin mówił religio mihi est (to jest moja religia), odnosił się 
do swoich zasadniczych obowiązków, które związane były nie tylko z rytami, 
jakie miały miejsce w świątyni, ale również do ślubowań związanych z życiem 
publicznym czy do tradycyjnych form relacji rodzinnych, obecnie uznawanych 
za świeckie. Pierwotne znaczenie pojęcia religio moglibyśmy nawet uważać 
za świeckie (we współczesnym tego słowa znaczeniu). Wśród przedstawicieli 
wykształconych klas Rzymian było nawet możliwym uważanie się za 
człowieka jednocześnie religijnego i ateistę. Takim właśnie był przypadek 
Cycerona, który będąc jednocześnie kapłanem w Kolegium Augurów, w swoim 
dziele De natura deorum18 przedstawił socjologiczne i psychologiczne źródła 
wiary w bogów.

16  J. Martínez, Más allá de la razón secular, Cuadernos I, Granada 2008, s. 10-11. 
17  W.T Cavanaugh, The Myth of Religious Violence Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, New York 

2009.
18  Cyceron, De Natura Deorum, Los Angeles 2003.
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Pierwsi chrześcijanie w zasadzie nie używali pojęcia religio. W Wulgacie 
pojawia się ono jedynie sześć razy. W księdze X traktatu De civitate Dei 
św. Augustyn, używając słowa religio w opisie kultu oddawanego Bogu 
prawdziwemu, natychmiast ostrzega przed niejednoznacznością tego 
terminu, gdyż jego „znaczenie moralne” związane jest w rzeczywistości 
z lojalnością w stosunkach międzyludzkich, zwłaszcza rodzinnych i między 
przyjaciółmi19.

Chrześcijaństwo średniowiecza również w niewielkim stopniu stosowało 
to pojęcie i nigdy w jego współczesnym znaczeniu. Mówiono o religio 
w odniesieniu do duchowieństwa zakonnego. U św. Tomasza z Akwinu religio 
jest cnotą związaną ze sprawiedliwością (oddanie Bogu należnego kultu) 
i pojęciem odnoszącym się do społeczności chrześcijańskiej. 

U progu nowożytności Mikołaj z Kuzy, wstrząśnięty upadkiem 
Konstantynopola w 1453 roku, napisał traktat De pace fidei będący wczesną 
propozycją „Sojuszu Cywilizacji”, zapowiedzią nowożytnego rozumienia 

19  Święty Augustyn, La ciudad de Dios, Barcelona 2002, s. 213-215.



pojęcia religii. Chrześcijaństwo jest w nim z jednej strony ujęte jako 
religia, z drugiej – zredukowane do systemu prawd abstrakcyjnych (dzięki 
czemu mogłoby dojść do sojuszu z judaizmem i islamem), pochodzących 
u wszystkich ludzi z impulsów wewnętrznych zasadniczo rożnych od 
motywacji dla działań w sferze świeckiej, do których należy polityka 
i ekonomia20.

Następnym, znaczącym etapem metamorfozy pojęcia religio jest 
już całkowicie nowożytny podział między sferą religijną a świecką, 
jaki znajdujemy w Liście o tolerancji Johna Locke’a21. W tekście tym 
zdefiniowanie chrześcijaństwa jako religii (jednej z wielu) pozwala autorowi 
na konsekwentne przedstawienie konieczności wykluczenia katolików 
z przestrzeni publicznej, a to z przyczyny ich specyficznego pojmowania 
władzy politycznej. Locke jasno formułuje ideał normatywny, konstytutywny 
dla państwa nowożytnego: odróżnić precyzyjnie zadania władzy świeckiej od 
zadań religii. Zadaniem państwa jest dbanie o wspólne dobro (obowiązkowe 
dla wszystkich), a zadaniem kościołów jest „troska o dusze”. Dzięki takiej 
organizacji państwo nowoczesne sankcjonuje się nie tylko jako równorzędny 
partner w stosunku do chrześcijaństwa, ale nawet jako konieczna 
przeciwwaga dla irracjonalnych z definicji, koniecznie prywatnych idei 
religijnych. Państwo pojawia się jako dozorca, nie tylko zbawiający ludzkość 
od wojen, ale również zapobiegający złu mocą decydowania o tym, co 
jest złem, a co nie, prawem decydowania, co jest prawdą, a co nie, dzięki 
oświeconemu rozumowi.

teoloGiczNe źRódłA loGiKi seKulARNej
Ten schematyczny przykład transformacji pojęcia religio pomaga dostrzec 

wagę wpływu logiki świeckiej na autointerpretację doświadczenia Kościoła 
(czyli na to, jak Kościół sam siebie i swoją rolę postrzega), a przez to na 
jego miejsce we współczesnym mu świecie. Trzeba przy tym pamiętać, że 
nowożytny sekularyzm ma korzenie teologiczne (Mikołaj z Kuzy był teologiem 
i biskupem), a więc w związku z tym – jak zauważa John Milbank – może być 
przezwyciężony jedynie przez teologię, która będzie w stanie odnaleźć się 
„poza rozumem sekularnym” (beyond secular reason).

Teologiczne początki logiki sekularnej sięgają epoki Dunsa Szkota 
i Wilhelma Ockhama, kiedy to teologia popadła w idolatrię ontoteologii, 
podporządkowując Boga ogólnemu pojęciu formalnemu ens i wyrywając 

20  Mikołaj z Kuzy, De pace fidei, Buenos Aires 2000.
21  J. Locke, Carta sobre la tolerancia,  Madrid 1999.
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metafizykę z jej ram teologicznych. Według Milbanka, metafizyka Dunsa 
Szkota przemieniona w ontoteologię jest bałwochwalcza w odniesieniu do 
Boga i jednocześnie w odniesieniu do bytu stworzonego, gdyż ustanawia 
się jako jedyna nauka zdolna zdefiniować całość warunków poznania 
skończonego oraz jako nauka autonomiczna i samowystarczalna22. Duns 
Szkot przeprowadził po raz pierwszy radykalny rozdział między filozofią 
i teologią, deklarując, że jest możliwa nauka o bycie abstrahująca od kwestii, 
czy się uważa ten byt za stworzony, czy za byt, który tworzy. Konsekwencją 
tego było pojawienie się dualizmu rozum – objawienie, co stało się punktem 
wyjściowym dla rozwoju racjonalistycznego modelu sekularnego – modelu 
całkowicie przeciwstawnego myśli Ojców Kościoła czy scholastyce, 
gdzie wiara i rozum znajdują się w ramach doświadczenia uczestnictwa 
w intelekcie Boga23.

Również to, co początkowo było jedynie rozróżnieniem formalnym 
między „naturalnym” i „nadnaturalnym”, zostało z czasem przeniesione 
z antropologii Franciszka Suareza na życie wspólnot – dokonało podziału, 
który usankcjonował pojawienie się rozumu sekularnego. 

Zwięźle podsumował ten proces Henri de Lubac: „Chcąc ochronić to, co 
nadnaturalne, w rzeczywistości postawiono je poza żywym duchem, jak 
i poza życiem społecznym, pozostawiając wolną przestrzeń dla inwazji 
laicyzmu. Dziś laicyzm ten, kontynuując swój marsz, rozpoczyna inwazję na 
sumienia katolików”24. 

 
iNwAzjA „Rozumu seKulARNeGo”

Pojęcie „rozumu sekularnego” pojawia się w pracy Johna Milbanka 
Theology and social theory. Beyond secular reason25. Obejmuje swoim 
znaczeniem to, co Alasdair MacIntyre określa jako „liberalizm”26 (w szerszym 
znaczeniu: Oświecenie, nowożytność), tzn. dominujący współcześnie system 
ideologiczny, obecny w polityce, ekonomii, kulturze, ale również zawierający 
w sobie rożne (czasami pozornie przeciwstawne lub przeciwstawne jedynie 

22  J. Milbank, The Word Made Strange. Theology, Language and Culture, Oxford 1997, s. 44. 
23  „Knowledge: The Theological Critique of Philosophy in Hamann and Jacobi”, Radical Orthodoxy: A New 

Theology, red. J. Milbank, C. Pickstock and G. Ward, London 1998, s. 23-24. Autor opiera się w tym miejscu na: M. 
De Certeau, La Fable Mystique, Paris 1982; A. Dulles, The Assurance of Things Hoped for: A Theology of Christian Faith, 
New York 1994; R. Latourelle, Théologie de la Révélation, Paris 1934.

24  H. de Lubac, Le mystère du surnaturel, Paris 2000, s. 15.
25  J. Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, Oxford 1990. 
26  A. MacIntyre, Whose Justice? What Rationality?, Notre Dame 1988. Zwłaszcza rozdział XVII: Liberalism Trans-

formed into a Tradition.



częściowo) propozycje powstałe na gruncie oświeceniowej asymilacji 
opisanego już dualizmu specyficznej teologii chrześcijańskiej. Ważną cechą 
tego pojęcia jest również fakt, iż pokazuje ono, że „rozum sekularny” nie jest 
(mimo swoich pretensji do takiej rangi) „rozumem jako takim”. Jest jedynie 
pewnym specyficznym, uwarunkowanym historycznie, ograniczonym, 
cząstkowym i redukcjonistycznym sposobem jego interpretacji. I właśnie ten 
redukcjonizm rozumu sekularnego powoduje, że nie jest on w stanie stworzyć 
rzeczywistości społecznej prawdziwie ludzkiej i w sposób konieczny zawsze 
odwołuje się do przemocy27. 

Perspektywa, z jakiej pojęcie „rozumu sekularnego” pozwala nam spojrzeć 
na historię współczesną, daje możliwość analizy procesu sekularyzacji. 
Pozwala dostrzec, do jakiego stopnia myśl chrześcijańska pozostaje dziś 
zakładniczką pewnego paradygmatu, w ramach którego funkcjonują i spierają 
się między sobą tak różne środowiska katolickie, jak południowoamerykańscy 
teologowie wyzwolenia czy północnoamerykańscy neokonserwatyści. 
Wszyscy tkwią w tym samym uwikłanym w sekularyzm nowożytnym 
paradygmacie, nie potrafiąc wyjść poza niego.

Przyjęcie przez chrześcijan lojalności wobec państwa ponad wierność 
wobec Chrystusa, zaakceptowanie przez nich wizji państwa (państwa 
narodu, państwa rynku, państwa prawa) jako ostatecznego organizatora 
życia społecznego, podporządkowanie się nowożytnemu podziałowi między 
religią a wymiarem społecznym, politycznym i ekonomicznym życia28, a nawet 
podporządkowanie doświadczenia Kościoła postoświeceniowemu schematowi 
lewica kontra prawica, socjalizm kontra kapitalizm – to wszystko są 
przejawy zwycięstwa zsekularyzowanej nowożytności nad chrześcijaństwem 
pozbawionym już nie tylko własnego języka zdolnego do nawiązania 
dialogu ze współczesnym światem, ale nawet świadomości istnienia takiej 
alternatywy. 

wyjść PozA PARAdyGmAt seKulARNy 
Nowa teologia polityczna odzwierciedla potrzebę chrześcijan, by odnaleźć 

własną tożsamość i swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości, również 
w jej wymiarze politycznym czy ekonomicznym. Wskazuje, że musimy w tym 
celu powrócić do Centrum29. Owym jedynym Centrum jest zaś Chrystus. 
To jest przestrzeń, gdzie możemy się odnaleźć, rozpoznać nas samych 

27  J. Martínez, Más allá de la razón secular, Cuadernos I, Granada 2008, s. 23-26.
28  D.M. Bell Jr., Teología de la liberación tras el fin de la historia, Granada 2009, s. 99-100.
29  H.U. von Balthasar, Einfaltungen. Auf Wegen der christlicher Einigung, München 1969. Wydanie francuskie 

z 1971 en Desclée de Brouwer, Paris, z tytułem Retour au Centre. 
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i drugiego w prawdzie jego doświadczenia, rozmawiać o wszystkim bez 
strachu i cenzury, prosząc wspólnie o dar jedności jako znak wiary. „Wiary, 
która – pisze arcybiskup Javier Martínez – jest dziś bardziej konieczna aniżeli 



kiedykolwiek wcześniej do tego, aby wyjść z marazmu intelektualnego 
i moralnego, w którym zanurzył się świat. Z drugiej strony, jakikolwiek 
wysiłek intelektualny, który starałby się podtrzymywać dualizm naturalne 
– nadnaturalne albo usprawiedliwiać go intelektualnie lub teologicznie, czy 
wychodziłby on z pozycji konserwatywnych, czy też postępowych, nie jest, 
w obecnym kontekście kulturowym, niczym innym, jak tylko świadomym 
lub nieświadomym narzędziem wewnętrznej sekularyzacji Kościoła 
i społeczeństwa – i to mimo zarówno intencji tych, którzy by go prezentowali, 
jak i pozornej ortodoksji formalnej takiego stanowiska”30.

 Przedstawiony wyżej ogólny zarys źródeł sekularyzacji stał się 
w ostatnich latach dla niektórych (w większości młodych) teologów 
i filozofów punktem wyjścia do analizy konkretnych przestrzeni 
współczesności, jakimi są polityka i ekonomia. Myśliciele ci pokazują, do 
jakiego stopnia zarówno tradycja liberalna, konsekrująca współczesne 
wersje kapitalizmu demokratycznego (np. wśród neokonserwatystów), 
jak i krytyczna wobec niej tradycja socjalistyczna – są jednakowo 
redukcjonistyczne wobec chrześcijaństwa. Obie te tradycje bowiem, choć 
w różny sposób, podporządkowują teologię chrześcijańską antropologicznym 
i kulturowym postulatom nowożytności. Ciekawym przykładem opisanej 
tendencji jest, moim zdaniem, Giorgio Agamben, który pojawiającemu się 
w Listach św. Pawła i w tekstach patrystycznych pojęciu oikonomia usiłuje 
odebrać jego wymiar teologiczny31. 

Przedstawiciele nowej teologii politycznej sytuują się ideowo na 
przeciwległym biegunie. Przykładem może być Stephen Long, który w swej 
pracy Divine Economy przeciwstawia się zarówno teologom zauroczonym 
liberalizmem, jak i marksizmem, a w zamian postuluje odzyskanie należnego 
miejsca w naszej refleksji nad ekonomią chrystologii i eklezjologii32. 
Jednocześnie, podążając śladami Alasdaira MacIntyre’a33, Long wskazuje 
nam drogę do odzyskania tradycji chrześcijańskiej, a wraz z nią możliwości 
stworzenia ekonomii będącej na służbie dobra człowieka. Zwraca się więc ku 
myśli św. Tomasza z Akwinu. 

Tu konieczna jest pewna uwaga na temat tomizmu. Otóż trzeba być 
świadomym, że dziś istnieją różne „tomizmy”, jak to znakomicie przedstawił 
Fergus Kerr34, a niektóre z nich odczytują Akwinatę za pośrednictwem Kanta 

30  J. Martínez, Nota del editor, w: S. Long, Divina economía, Granada 2006, s. xiii.
31  G. Agamben, El reino y la gloria. Por una genalogía teológica de la economía y del gobierno, Valencia 2008.
32  S. Long, Divine Economy: Theology and the Market, London 2000.
33  Alasdair MacIntyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry. Encyclopedia, Genealogy and Tradition, Notre Dame 

1990.
34  F. Kerr, After aquinas. Versions of Thomism, Oxford 2002.
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i filozofów postoświeceniowych. Są one niczym innym, jak tylko pewnymi 
wersjami dualizmu nowożytnej metafizyki, która pokryta jest jedynie 
płaszczykiem tomistycznej leksyki. Jak zaznacza arcybiskup Martínez, problem 
tego tomizmu jest taki sam jak w wielu innych nurtach myśli chrześcijańskiej, 
które są zaledwie odmianami nowożytnej kultury sekularnej, ozdobionej 
pojęciami pochodzenia chrześcijańskiego. Można by rzec, że podstawową 
funkcją takiego „tomizmu” jest z jednej strony usprawiedliwienie postulatów 
myśli nowożytnej, a z drugiej opłakanie ich strasznych konsekwencji 
praktycznych. Taka postawa nie ma, oczywiście, nic wspólnego z rzeczywistą 
myślą św. Tomasza35. 

W innej ze swoich prac pt. Goodness of God36 Stephen Long, analizując 
podstawowe aspekty współczesnej chrześcijańskiej teologii moralnej, 
pokazuje, do jakiego stopnia dzisiejszy nihilizm moralny jest konsekwencją 
wpływu myśli Immanuela Kanta. Jednocześnie wskazuje na sposób 
przezwyciężenia tego wpływu poprzez powrót do tradycji teologii 
moralnej opartej na doświadczeniu wiary, na odejściu od immanentyzmu 
etycznego przez odzyskanie odbioru dobra jako transcendentalium w sensie 
tomistycznym oraz na odzyskaniu rozumienia bytu jako współuczestnictwa 
w Bycie Boga. 

PoNowoczesNy tomizm AuGustiAńsKi
Oczywiście w nurtach współczesnej myśli chrześcijańskiej, które kształtują 

nową teologię polityczną, nie może zabraknąć nie tylko św. Tomasza, ale i św. 
Augustyna. W tym kontekście pojawia się nawet nowa harmonia między 
dziedzictwem tych dwóch gigantów wiary i rozumu. Wyrazem tego może być 
tzw. ponowoczesny tomizm augustiański (postmodern Augustinian Thomism), 
przedstawiony w pracach Tracy Rowland37. Dla autorki tej podstawowym 
przykładem symfonicznej harmonii między tomizmem i augustianizmem 
w ponowoczesności jest harmonia teologii Jana Pawła II i Benedykta XVI38.

Nowa teologia polityczna odczytuje św. Augustyna na nowo. Zaznacza 
wyraźnie konieczność porzucenia nowoczesnego akademizmu, oddzielającego 
wymiary filozoficzny (czy „prawny”) od wymiaru dogmatycznego. Sprzeciwia 
się tendencji, która czyni Augustyna odpowiedzialnym za pojawienie się 

35  J. Martínez, Nota del editor, w: S. Long, Divina economía, Granada 2006, s. xiv-xvi
36  S. Long, Goodness of God: Theology, the Church, and Social Order, Grand Rapids 2001.
37  T. Rowland, Culture and the Thomist Tradition. After Vatican II, London-New York 2003, s. 165. 
38  T. Rowland, Ratzinger’s Faith. The Theology of Pope Benedict XVI, New York 2008. 



nowożytnego ego Kartezjusza, co miało swoje smutne konsekwencje dla 
rozbitej wewnętrznymi sprzecznościami zachodniej metafizyki39. Sprzeciwia 
się też interpretowaniu dzieł biskupa z Hippony przez ich odczytywanie 
w perspektywie nowoczesnej dychotomii państwo – Kościół, prawo – religia. 

Pod pretekstem uhistorycznienia studiów nad myślą augustiańską 
wprowadza się np. nowożytne pojęcie „relacji” (państwo – Kościół). 
Tymczasem jest to pojęcie, którego Augustyn nigdy nie używał, gdyż 
pozostaje ono sprzeczne z augustiańską wizją Civitas Dei i Civitas Terrena 
w kilku istotnych znaczeniach. Po pierwsze: zastępuje dynamiczną (w sensie 
właściwym patrystycznej metafizyce i antropologii) oraz podstawową dla 
tego myśliciela koncepcję peregrinatio (pielgrzymki). Po drugie: konstytuuje 
przestrzeń konieczną dla ustanowienia równorzędności w zarysowanym 
wcześniej dualistycznym schemacie państwo – Kościół. Po trzecie wreszcie: 
amputuje wymiar transcendentny, wprowadzając, wbrew opinii Augustyna40, 
prawo jako zasadniczy czynnik życia wspólnoty i otwierając w ten sposób 
drogę dla pojawienia się dualizmu prawo – religia. Historia wariacji na temat 
relacji między Civitas Dei i Civitas Terrena jest, jak to pokazuje Etienne Gilson, 
historią metamorfoz Miasta Bożego, historią (ale i współczesnością) pełną 
jego parodii41.

 William Cavanaugh, odczytując św. Augustyna w sposób wolny od 
paradygmatów narzuconych przez świeckie teologie polityczne ukształtowane 
na podłożu rozumu sekularnego, zaznacza, że w augustiańskiej wizji dwóch 
miast, los Civitas Terrena zależy od tego, czy chrześcijanie zdolni są odnaleźć 
swoją prawdziwą przynależność do wspólnoty wykraczającej poza granice 
imperium ziemskiego. Podróżujemy (pielgrzymujemy) przez civitas terrena 
– twierdzi Cavanaugh za św. Augustynem – zawsze świadomi, że naszym 
prawdziwym domem jest Civitas Dei. Ta wspólnota (communio) z naszymi 
braćmi w niebie nie jest jednak ucieczką od polityki tego świata, ale raczej 
radykalnym zerwaniem z fałszywą polityką miasta ziemskiego42. Fałszywą 
o tyle, o ile jest fałszywa idea państwa nowożytnego jako takiego, będącego 
jedynie zdegradowaną i zbanalizowaną kopią Ciała Chrystusa43. Stąd, jak 
to podkreśla Cavanaugh, Kościół nie powinien pożądać władzy państwa. 
Uczestnicząc w budowie Ciała Chrystusa, chrześcijanie kwestionują fałszywy 
porządek państwa. Uczestnicząc w wydarzeniu Eucharystii, dezaktywują 

39  M. Hanby, Augustine and Modernity, London-New York 2003.
40  E. Fortin, The Patristic Sense of Community, w: Collected Essays, T.1, Lanham 1996, s 65.
41  E. Gilson, Las metamorfosis de la ciudad de Dios, Madrid 1965, s. 11.
42  W.T. Cavanaugh, Imaginación teo-política, Granada 2007, s. 28.
43  E.H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de la teología política medieval, Madrid 1985, s. 203.
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fałszywą teologię i fałszywą antropologię 
woli, przezwyciężają indywidualizm 
i współtworzą wspólnotę44. Wspólnotę 
zanurzoną w dynamice peregrinatio. Kościół 
zebrany wokół ołtarza nie rozchodzi się 
po świecie, aby zostać zasymilowanym 
przez „społeczeństwo otwarte”. Liturgia 
nie jest jedynie jakimś rodzajem generatora 
wewnętrznych i indywidualnych przesłanek 
czy „wartości” potrzebnych (ponoć) dla 
realizacji funkcji publicznych w neutralnej 
(ponoć) i oddzielnej przestrzeni społecznej. 
To współczesne nam poszukiwanie 
„obecności chrześcijan w życiu publicznym” 

44  W.T. Cavanaugh, Imaginación teo-política, Granada 2007, 
s. 57.

Nie możemy 
wydobyć się ze 
zubożenia wiary 
chrześcijańskiej, 
w jakie nas 
wrzuciła 
nowożytność, 
bez odzyskania 
kategorii 
sakramentu jako 
esencjalnego 
i konstytutywnego 
elementu 
wydarzenia 
chrześcijańskiego.



zbyt często oznacza w praktyce porzucenie właściwej Kościołowi przestrzeni 
publicznej, którą jest on sam przez się, i doprowadza do sytuacji, gdy 
jedyną alternatywą staje się wybór między różnymi opcjami oferowanymi 
przez państwo nowoczesne. Dla św. Augustyna prawdziwa res publica, to 
co publiczne, to Kościół, a nie imperium, które straciło prawdziwy wymiar 
publiczny, odrzucając sprawiedliwość Boga45. To wydarzenie Eucharystii 
daruje nam naturę Ikony, przezwyciężając alienację, w którą wpędza nas idol. 
To w Eucharystii jest dana jedność hipostatyczna między rzeczywistością 
i znakiem, między res i sacramentum46. 

 Dlatego też jednym z podstawowych wymiarów tego, co moglibyśmy 
nazwać nową teologią polityczną, jest wyzwanie odzyskania liturgii 
i sakramentu jako języka i treści właściwych dla Kościoła, Wspólnoty 
Eucharystycznej. Wspólnota ta tworzy „przestrzeń społeczną”, kulturę 
radykalnie przeciwstawną kulturze, jak ją określa Catharine Pickstock, 
nekrofilicznej nowoczesności47. Nie izolując się od tej ostatniej, ani nie 
poddając się próbom odizolowania, ofiarowuje się jako Ciało Chrystusa. 
Demaskując współczesną technologię pragnienia (zastępującą dzisiaj 
w znacznej mierze technologię strachu) jako narzędzie sterowania 
i kształtowania społeczeństwa nowożytnego, przezwycięża struktury prawa, 
odpowiadając logiką przebaczenia (stąd wspólnota logiki daru i przebaczenia, 
jaką jest rodzina, a więc małżeństwo, macierzyństwo i ojcostwo stanowi 
niezmienny cel ataków idola państwa nowoczesnego). Dlatego wymiar 
liturgiczny i sakramentalny pojawia się jako jeden z fundamentów nowej 
teologii politycznej. Nie ma prawdopodobnie kategorii chrześcijańskiej 
bardziej obcej rozumowi sekularnemu aniżeli sakrament i logika 
sakramentalna. Jednakże, jak podkreśla arcybiskup Martínez, nie możemy 
wydobyć się ze zubożenia wiary chrześcijańskiej, w jakie nas wrzuciła 
nowożytność, bez odzyskania kategorii sakramentu jako esencjalnego 
i konstytutywnego elementu wydarzenia chrześcijańskiego, bez odzyskania 
sakramentu dla doświadczenia i myśli chrześcijańskiej, dla liturgii i dla 
ontologii48. 

Dlatego też nowa teologia polityczna ma wymiar historyczny 
i eschatologiczny, gdyż nie jest przypadkiem – jak zauważa o. Ioannis 
Zizioulas – że od samego początku Eucharystia dawała Kościołowi pojęcie 

45  Święty Augustyn, De Civitate Dei, K. XIX. XXI-XXII.
46  J.-L. Marion, God without Being, s. 156.
47  C. Pickstock, Más allá de la escritura. La consumación litúrgica de la filosofía, Barcelona 2005.
48  Javier Martinez, “Nota del editor” w Stephen Long, Divina economía, Nuevo Inicio, Granada, 2006, s. xx- 

xxi.
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i podstawowe ramy jego struktury oraz kontekst dla przetrwania tej 
struktury w historii. Doprowadza to do prawdziwej syntezy między jej 
wymiarem historycznym i eschatologicznym. Nie wiedzie to jednak do 
instrumentalizacji Eucharystii, gdyż ta jest być może jedyną rzeczywistością 
w Kościele, która jest jednocześnie instytucją i wydarzeniem, gdzie Królestwo 
Boże nie wyrażając się jako proces historyczny, manifestuje się w formach 
historycznych49.

 Nowe postacie myśli chrześcijańskiej przełomu XX i XXI wieku, a wśród 
nich przedstawiciele nurtu, który Denis Sureau określił jako nową teologię 
polityczną, przezwyciężając XIX-wieczne schematy nowoczesności, 
otwierają pasjonujące horyzonty. Ofiarowują możliwości odnowionej 
eksploracji współczesności, a zarazem dają nam instrumenty niezbędne 
do przygotowania się do nadchodzących zmian w odziedziczonym po 
nowożytności pejzażu społeczno-politycznym. Pejzażu, który, być może, 
w ciągu najbliższych dziesięcioleci zmieni obraz Europy, tak jak zmienił go 
najpierw upadek Rzymu, a później upadek Bizancjum.

 Być może ma rację Alasdair MacIntyre, kiedy stwierdza, że przyszedł już 
czas, abyśmy tak jak chrześcijanie żyjący w okresie upadającego Imperium 
Rzymskiego przestali podtrzymywać jego współczesne, walące się fasady 
i zaczęli tworzyć wspólnoty na wzór tych benedyktyńskich, które uchroniły 
skarby Kościoła i kulturę przed nowym zalewem barbarzyńców. Być może. 
Czego jednak jestem pewien, to tego, że największym naszym skarbem jest 
Eucharystia. Tworzy ona wspólnotę, w której powstaje kultura, a teologia 
polityczna jest tylko jednym z jej wyrazów.  █

49   Ioannis D. Zizioulas, El ser eclesial, Sígueme, Salamanca, 2003, s. 221.
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mędrcy „wiedzą lepiej”. Nie czytali jeszcze książki, ale 
już wiedzą, co ona zawiera. Ta wiedza (jak nabyta? 
czyżby wlana?) upoważnia ich do osądzania, co jest 
dobre, a co złe. Tego typu postawa opiera się, według 
Karla poppera, na pseudoracjonalnym „intelektualnym 
intuicjonizmie”, czyli na „nieskromnym przekonaniu 
o własnych wyższych walorach intelektualnych, na 
roszczeniach kogoś wtajemniczonego, posiadającego 
wiedzę pewną i autorytatywną, (...) na wierze 
w posiadanie nieomylnego instrumentu poznania lub 
[też] bezbłędnej metody”.



Choć tylko niektórzy mogą uprawiać politykę, wszyscy możemy ją oceniać.
Perykles z Aten

Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,
Czy ten, co mówić o tym nie pozwala?

Kamil Cyprian Norwid

ETOS III RP I kARL POPPER
III Rzeczpospolita obchodzi właśnie dwudziestolecie swojego istnienia. 

W związku z tym pojawiło się wiele publikacji podsumowujących ten 
okres naszej historii. Niewiele z nich próbowało jednak odpowiedzieć 
na pytanie o fundament porządku politycznego, jaki nastał w Polsce po 
1989 roku. Czołowi komentatorzy głównego nurtu powtarzali w tym 
kontekście twierdzenia o III RP jako „demokratycznym państwie prawa” lub 
„społeczeństwie otwartym”.

To ostatnie określenie pochodzi z głośnej pracy Karla Poppera 
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, uważanej przez wielu za jedno 
z najważniejszych dzieł w kanonie liberalno-demokratycznej myśli 
politycznej. Autor przeciwstawiał w niej społeczeństwo otwarte 
społeczeństwu zamkniętemu, trybalnemu, „determinowanemu przez 
[rozmaite] tabu, przez magiczne instytucje plemienne, które nigdy nie mogły 
się stać obiektem krytycznych rozważań”. Szczególnym przypadkiem systemu 
wrogiego społeczeństwu otwartemu był, zdaniem Poppera, totalitaryzm. 
Jego źródła tkwiły w arogancji i pysze filozofów, którzy czuli się kompetentni 
i upoważnieni nie tylko do wydawania sądów, ale także do ich narzucania 
oraz organizowania życia „maluczkim”. Oczywiście filozofowie ci chcieli 
wprowadzić swój system w imię mądrości, prawdy, piękna i sprawiedliwości.

Uzasadniając krytykę owych mędrców Popper tak przedstawiał cel swojej 
pracy: „jeśli nasza cywilizacja ma przetrwać, musimy zerwać ze zwyczajem 
[bezkrytycznego] czczenia wielkich ludzi. Wielcy ludzie mogą popełniać 
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wielkie błędy; i tak jak ta książka usiłuje pokazać, niektórzy z największych 
przewodników przeszłości wspierali odwieczną walkę przeciwko wolności 
i rozumowi. Ich wpływ, któremu zbyt rzadko się sprzeciwiano, nadal 
sprowadza na manowce”. Popper podkreślał, że odpowiedzialność „stanie się 
naszym udziałem, jeśli zawahamy się podjąć otwartej krytyki tego, co uważa 
się za część naszego intelektualnego dziedzictwa. Ociągając się z krytyką 
części owego dziedzictwa, możemy przyłożyć ręki do zniszczenia jego 
całości”.

Skoro zwolennicy praktyki politycznej III RP tak chętnie powołują się na 
Karla Poppera, spróbujmy skonfrontować popperowski model społeczeństwa 
otwartego z aktualną polską rzeczywistością. Punktem wyjścia niech stanie 
się jeden krótki, lecz bardzo znaczący dokument. Jego uważna lektura może 
nam powiedzieć o ideowych fundamentach III Rzeczpospolitej więcej niż 
tomy opasłych analiz.

FILOZOFOWIE ZABIERAjĄ GłOS
Wiosną 2008 roku pojawiły się zapowiedzi, że nakładem Instytutu 

Pamięci Narodowej ma się ukazać monografia SB a Lech Wałęsa. Przyczynek 
do biografii autorstwa dwóch historyków IPN – Sławomira Cenckiewicza 
i Piotra Gontarczyka, poświęcona kontaktom byłego przywódcy Solidarności 
z peerelowską Służbą Bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to „Gazeta 
Wyborcza” (21 maja 2008) opublikowała następujący apel:

Oświadczenie

Wizerunek Polski w  świecie współczesnym formowany jest 
przez twórczy wysiłek jej obywateli, przez przekształcenia 
gospodarcze i  polityczne minionego dwudziestolecia, przez 
sukcesy kultury i edukacji. Ma w tym swoje miejsce jednak także 
pamięć o  przeszłości. Polskim kapitałem moralnym jest rola 
Solidarności i jej historycznego przywódcy Lecha Wałęsy w walce 
o wolną Polskę i przywrócenie jedności europejskiej.

Trudno pojąć intencje instytucji i  ludzi, którzy podejmują 
obecnie kampanię oskarżeń i  zniesławień wobec Lecha Wałęsy. 
Instytucja, która miała służyć narodowej pamięci, zamierza teraz 
podjąć działanie niszczące tę pamięć: archiwa komunistycznych 



służb bezpieczeństwa mają stać się instrumentem przekreślenia 
wizerunku i  autorytetu robotniczego przywódcy Solidarności, 
laureata pokojowej nagrody Nobla oraz pierwszego prezydenta 
znowu niepodległej Polski. Wobec ofiary ubeckich prześladowań 
ci policjanci pamięci stosują pełne nienawiści metody tamtych 
czasów. Gwałcą prawdę i  naruszają fundamentalne zasady 
etyczne. Szkodzą Polsce. Wyrażamy Lechowi Wałęsie nasz 
najwyższy szacunek, zaufanie i  solidarność. Zwracamy się 
do wszystkich obywateli o  przeciwstawienie się wymierzonej 
przeciwko Lechowi Wałęsie kampanii nienawiści i  zniesławień, 
która niszczy polską pamięć narodową.

Pod apelem podpisali się: Władysław Bartoszewski, Zbigniew Bujak, Jerzy 
Buzek, Andrzej Celiński, Marek Edelman, Władysław Frasyniuk, Bronisław 
Geremek, Stefan Jurczak, Krzysztof Kozłowski, Jan Kułakowski, Bogdan Lis, 
Helena Łuczywo, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Karol Modzelewski, 
Janusz Onyszkiewicz, Józef Pinior, Jan Rulewski, Henryk Samsonowicz, 
Grażyna Staniszewska, Wisława Szymborska, Barbara Skarga, Andrzej Wajda, 
Henryk Wujec, Krystyna Zachwatowicz.

Sygnatariusze owego listu otwartego są niewątpliwie uznawani 
za „autorytety moralne”. W III RP cieszą się sławą mędrców i znani są 
z wygłaszania ex cathedra pouczeń o tym, co jest moralne i przyzwoite, a co 
takim nie jest. Cytowane wyżej pismo, utrzymane w tonie niedopuszczającego 
dyskusji moralnego oburzenia, jest wytworem epistolografii zbiorowej, 
niezwykle charakterystycznym dla tego grona osób. Analiza treści apelu 
sprawia, że całkowicie usprawiedliwione jest nazwanie jego autorów 
filozofami. Oczywiście, filozofami w takim znaczeniu, jak je rozumiał Platon 
w swym Państwie i Popper w swym dziele o społeczeństwie otwartym. 

Być może to porównanie jest dla dzisiejszego odbiorcy nieczytelne 
i należałoby sięgnąć po bardziej aktualną paralelę. Otóż w krajach islamskich 
rolę „filozofów”, którzy organizują życie „maluczkim”, pełnią otaczani przez 
społeczeństwo nabożną czcią mułłowie, interpretujący religijne prawdy 
Koranu. Ich działania noszą szereg cech opisanego przez Poppera platońskiego 
ataku na demokrację, który otwiera „odwieczną walkę przeciw wolności 
i rozumowi”. Czy porównanie naszych mędrców do mułłów nie jest przesadą? 
Czy rzeczywiście występują przeciwko wolności i rozumowi? Przekonajmy się 
o tym sami, analizując ich list. 
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CO MUłłOWIE MIELI NA MYśLI
Instytucje i ludzie
Choć oświadczenie przywołuje „instytucji i ludzi” – próżno znaleźć w nim 

wskazania na jakąkolwiek osobę czy instytucję. Nie zostaje wymieniony 
żaden konkretny tekst czy zniesławiająca wypowiedź. Żeby zorientować 
się, o co chodzi, trzeba odczytywać apel w kontekście towarzyszącej mu 
kampanii medialnej, która jasno wskazuje jako cel ataku książkę Cenckiewicza 
i Gontarczyka oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Tak nieprecyzyjnie określony cel otwiera sygnatariuszom apelu wolne 
pole do oszczerstw i kłamstw, za które w przeciwnym razie można 
byłoby odpowiadać nawet w sądzie. Jest to także zabieg uchylający się od 
jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji – skoro nie wskazano, kto i w jaki 
sposób „gwałci prawdę i narusza fundamentalne zasady etyczne”, trzeba 
się tego domyślać i z takim domniemanym zarzutem polemizować. Warto 
zauważyć, że tego typu chwyty stosowała komunistyczna propaganda, która 
często nie wskazywała precyzyjnie ofiar swej nagonki, lecz pisała ogólnie 
o „określonych siłach” czy „siłach antysocjalistycznych”.

Trudno pojąć intencje
Sygnatariusze listu piszą, że „trudno pojąć intencje” instytucji i ludzi 

zajmujących się pewnym epizodem z życia Lecha Wałęsy. Wolno nam się 
domyślać, że chodzi o intencje historyków IPN. Prawdę mówiąc, trudno jest 
raczej pojąć, jak można w ogóle zadać takie pytanie. Starając się być jednak 
rzeczowym, zacytuję podręcznik historii dla klasy IV szkoły podstawowej: 
„Historia jest nauką o tym, co działo się w przeszłości. Zajmuje się zarówno 
wydarzeniami sprzed tysięcy lat, jak i tymi, które miały miejsce kilka miesięcy 
temu”. Powołaniem historyka jest zajmowanie się historią – tyle o intencjach.

Kampania oskarżeń
Sygnatariusze apelu piszą o „kampanii oskarżeń” wobec Lecha Wałęsy. 

Gwoli ścisłości: list otwarty został napisany w związku z zapowiedzią 
wydania jednej jedynej książki. Z tego powodu pojawiły się nawet groźby 
likwidacji IPN, w którym do tej pory wydano setki książek oraz tysiące 
publikacji naukowych i popularnonaukowych.

A przecież Lech Wałęsa nie od dziś ma wielu przeciwników politycznych 
(także wśród swoich dawnych towarzyszy broni czy byłych wyborców), którzy 



wypowiadają się o nim bardzo krytycznie, oskarżając go o „wspieranie lewej 
nogi”, otoczenie się podczas prezydentury esbekami i agentami, współpracę 
z SB (w jakimś stopniu potwierdzoną przez samego zainteresowanego: 
„podpisałem trzy albo cztery dokumenty”), mataczenie przy papierach 

potwierdzających ową współpracę, zamach na lustrację przez udział 
w obaleniu rządu Jana Olszewskiego, akceptację braku rozliczeń peerelu 
i elementarnej sprawiedliwości wobec ofiar i katów. Lista zarzutów 
stawianych Wałęsie przez jego politycznych oponentów jest długa. Jeśli ktoś 
chce, to może tę wieloletnią krytykę nazwać kampanią, jednak podstawowe 
pytanie brzmi: czy przeciwnicy Wałęsy mają prawo do jego krytycznej oceny 
i do podważania jego wiarygodności? Autorzy listu wyraźnie odmawiają im 
tego prawa. 

Czy sama książka zawiera oskarżenia? Równie dobrze można zadać 
pytanie, czy historyk piszący o kilkuset ofiarach zamachu majowego oskarża 
Piłsudskiego, czy też przedstawia dostępną na ten temat wiedzę. Podobnie 
książka Cenckiewicza i Gontarczyka podsumowuje dostępną wiedzę dotyczącą 
relacji Wałęsy z SB, taki jest bowiem zakres owej monografii. Że monografia to 
„praca naukowa poświęcona jednemu problemowi, zagadnieniu, tematowi” – 
też może trzeba wyjaśnić, bo wśród zarzutów był również taki, że informacji 
o kontaktach z SB nie zrównoważono przypomnieniem zasług Wałęsy. 

To charakterystyczne, że protest przeciwko książce miał miejsce przed jej 
ukazaniem się. Normalną praktyką jest raczej krytyka – oby merytoryczna – 
opublikowanej już książki, a nie wołanie o uniemożliwienie badań, pisania 
i wydawania takich prac. To nic innego jak poddanie w wątpliwość wolności 
badań naukowych.

Jest bez wątpienia prawdą, że taka monografia może „dostarczyć 
amunicji do strzelania do Lecha Wałęsy”, jak to ujęła Ewa Milewicz. Tylko 
co z tego? Dostarczenie amunicji w sporach politycznych jest oczywistym 
skutkiem każdej książki historycznej, która dotyczy dostatecznie bliskiej 

Jeżeli historycy zniesławili Lecha Wałęsę, to 
pierwszy prezydent III RP miał i ma nadal 
pełne pole do popisu w sądach. O ile mi 
wiadomo, do tej pory nie odważył się na to. 





przeszłości i jest dobrze udokumentowana, bo kiepska dokumentacja to 
kiepska amunicja. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to właśnie jakość owej 
amunicji wywołała takie protesty. Wystarczy porównać tę sytuację z tym, co 
dzieje się w kolebce demokracji, czyli Stanach Zjednoczonych. Ukazało się 
tam mnóstwo krytycznych książek o Reaganie i o Bushu, które „dostarczyły 
amunicji” wrogom republikanów, oraz wiele prac krytycznych wobec Clintona 
czy Obamy, które z kolei „dostarczyły amunicji” przeciwnikom demokratów 
– żadnemu z amerykańskich „autorytetów” nie przyszło jednak do głowy 
oprotestowywanie tych publikacji.

Zniesławienia wobec Lecha Wałęsy
Sygnatariusze apelu piszą o „zniesławieniach wobec Lecha Wałęsy”. 

Zajrzyjmy wobec tego do artykułu 212. obowiązującego kodeksu karnego. 
Paragraf 1: „Kto pomawia inną osobę (...) o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju 
działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności 
do roku”. Paragraf 2: „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego 
w paragrafie 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Nasuwają się dwa wnioski. Po pierwsze: jeżeli historycy zniesławili Lecha 
Wałęsę (czyli napisali nieprawdę o nim), to pierwszy prezydent III RP miał 
i ma nadal pełne pole do popisu w sądach. O ile mi wiadomo, do tej pory 
nie odważył się na to. Po drugie: historycy zagrożeni karą pozbawienia 
wolności do lat dwóch odważyli się na to ryzyko. Autorzy listu takiego ryzyka 
nie podjęli. Choć wszyscy wiedzieli, że list dotyczy książki Gontarczyka 
i Cenckiewicza, to w liście nie ma ani jednego konkretu, który umożliwiałby 
pociągnięcie ich do odpowiedzialności za oszczerstwo. 
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Czy nie jest natomiast tak, że to autorzy listu zniesławili historyków 
IPN, asekuracyjnie ukrywając ich nazwiska? Czy nie „pomówili ich o takie 
postępowanie lub właściwości, które mogły poniżyć ich w opinii publicznej”? 
Czy nie „narazili ich na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, 
zawodu lub rodzaju działalności”? 

Myśli te ubieram w formę pytań, ponieważ wypowiadając je wprost, sam 
bym się naraził na oskarżenie, że zniesławiłem autorytety III RP. Bo jakże tu 
napisać, że kogoś zniesławili, skoro nikogo nie zniesławili? W liście nie ma 
przecież nazwisk ani faktów! Takie dogodne możliwości flekowania stwarza 
rozpisana na głosy kampania medialna. Jedni obsmarują bliżej nieokreśloną 
osobę, a inni powiedzą, o kogo chodzi. 

Działanie niszczące tę pamięć
Sygnatariusze listu piszą o „działaniach niszczących tę pamięć”, czyli 

pamięć o Lechu Wałęsie jako wielkim przywódcy masowego ruchu. Książka 
Cenckiewicza i Gontarczyka nie niszczy jednak tej pamięci, lecz ją wspomaga. 
Ja sam, podobnie jak miliony Polaków, po raz pierwszy o Wałęsie usłyszałem 
w sierpniu 1980 roku. Od tamtej pory, jak wielu Polaków, czytałem na jego 
temat różne rzeczy, których sam nie byłbym w stanie sobie przypomnieć. 
Monografia IPN wiele z tych spraw przypomina i porządkuje. Tak więc 
w rzeczywistości nie niszczy ona pamięci o Wałęsie i jego przywództwie. 
Problemem jest raczej to, że przypomina ona o pewnych rzeczach, których nie 
powinno się przypominać i pamiętać. 

Archiwa komunistycznych służb bezpieczeństwa mają stać się instrumentem
W argumentacji sygnatariuszy apelu „archiwa komunistycznych służb 

bezpieczeństwa mają stać się instrumentem przekreślenia wizerunku 
i autorytetu” Lecha Wałęsy. Od czasu upadku systemu komunistycznego 
w Związku Sowieckim i jego satelitach nasza wiedza dotycząca tych 
krajów systematycznie się poszerza. Dzieje się tak za sprawą zarówno 
relacji świadków, które mogą być teraz swobodnie zbierane i publikowane 
(choć w putinowskiej Rosji nastąpił pod tym względem regres), jak i dzięki 
badaniom archiwów partii komunistycznych oraz ich policji politycznych 
(sowieckie WCzK, NKWD i KGB, wschodnioniemieckie Stasi, czechosłowackie 
StB, węgierskie AVO, rumuńska Securitate etc).



Gdyby nie dostęp do tajnych archiwów po PRL, to nie powstałyby setki 
opublikowanych dotąd prac, które poszerzyły wiedzę o naszej historii, często 
o fakty zupełnie nieznane. Wystarczy zajrzeć na stronę Instytutu Pamięci 
Narodowej, by zobaczyć zakres tego dorobku: 446 książek oraz idące w tysiące 
publikacje w Biuletynie IPN i innych periodykach wydawanych przez Instytut 
(nie wspominając o działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej). Większości 
tych dokonań by nie było, gdyby dostęp do peerelowskich archiwów był 
zablokowany. Dodajmy, że największym zmartwieniem badaczy historii 
najnowszej w Rosji jest dziś fakt ograniczenia bądź całkowitego zamknięcia 
dostępu do sowieckich archiwów od czasów rządów Putina. 

W świetle powyższego postulat uczynienia z Polski kraju wyjątkowego 
(lub podobnego putinowskiej Rosji), w którym nie bada się komunistycznych 
archiwów, jest tak absurdalny, że każe zadać pytanie, czego tak bardzo boją się 
krytycy książki o Wałęsie, skoro z jej powodu rozważali nawet rozwiązanie IPN?

Przypomnijmy, że w latach 90. wypracowano w Polsce całą filozofię 
uzasadniającą blokowanie dostępu do archiwów. Filozofia ta miała swoją 
własną epistemologię – archiwa zostały częściowo zniszczone (dyskretnie 
pomijano przy tym fakt, że niszczenie to miało miejsce za czasów rządu 
Tadeusza Mazowieckiego) i jako niekompletne nie mogą nam dać całej 
prawdy. Ergo: nie badajmy ich. Ponieważ nie możemy poznać całej prawdy, 
nie podejmujmy prób jej poznania. Ten pogląd był i do tej pory bywa głoszony 
ze śmiertelną powagą. A przecież cała nasza wiedza zawsze skazana jest na 
cząstkowość. Przyjęcie takiego postulatu oznaczałoby rezygnację z wszelkiego 
poznania.

Niekompletność archiwów dawała i wciąż daje również pretekst 
do sformułowania następującej zasady prawnej: skoro nie możemy 
zidentyfikować wszystkich agentów bezpieki (zwłaszcza tych 
najważniejszych, bo ich teczki zniszczono), to nie identyfikujmy żadnych. 
Analogiczna zasada w prawie karnym brzmiałaby: rezygnujmy ze ścigania 
przestępców, bo przecież nigdy nie uda się schwytać wszystkich.

Oczywiście lustracja i procedura karna to różne dziedziny. W odniesieniu 
do tej kwestii używano zasady domniemania niewinności jako argumentu 
przeciwko lustracji. Tymczasem zasada ta, obowiązująca w prawie karnym, 
służy ochronie przed skazaniem osoby, której wina nie jest pewna. Lustracja 
zaś – przy całej nieprecyzyjności tego terminu – nie miała nigdy prowadzić 
do skazywania za donoszenie. Miała służyć oszacowaniu przez wyborców, czy 
zaufanie pokładane w danej osobie jest na tyle duże, by powierzyć jej funkcję 
publiczną. Taki kształt lustracji w Polsce był o wiele mniej rygorystyczny niż 
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w Niemczech czy Czechach, gdzie udowodniona współpraca z komunistyczną 
bezpieką od razu dyskwalifikowała do zajmowania pewnych funkcji 
publicznych. Odmówienie wyborcom w Polsce prawa do wiedzy o osobach 
starających się o najważniejsze urzędy publiczne to wyłączenie jednego 
z ważniejszych mechanizmów obronnych demokracji.

Przekreślenie wizerunku i autorytetu
Osoby podpisane pod apelem boją się o „przekreślenie wizerunku 

i autorytetu” Lecha Wałęsy. Tymczasem truizmem powinno być twierdzenie, 
że każda postać publiczna, a zwłaszcza przywódca polityczny, podlega ocenie 
i krytyce. Nie powinno też podlegać dyskusji, że obywatele wolnego państwa 
mają prawo poznawać wszystkie – także sporne – fakty z życia przywódców 
politycznych, zwłaszcza te związane z ich działalnością publiczną. Nawet 
wtedy, gdy może to przekreślić wizerunek i autorytet tych polityków. Co 

więcej: jeśli jakaś wiedza może przekreślić wizerunek publiczny polityka, to 
podstawowy problem brzmi, czy wizerunek ten zasługuje na przekreślenie, 
nie zaś, czy nie powinno się tej wiedzy dopuszczać do publicznej 
wiadomości. Jest to elementarny mechanizm zabezpieczający dobro i interesy 
demokratycznego państwa. Ten właśnie mechanizm sprawił, że w USA 
dziennikarze, którzy ujawnili aferę Watergate, „przekreślili wizerunek 
i autorytet” Richarda Nixona. 

Jest oczywiste, że wszelkie informacje z komunistycznych archiwów, 
tak jak każde inne należy poddać analizie i krytycznej ocenie. Autorzy 
książki o Wałęsie to czynią i również ich działania mogą podlegać analizie 
i krytyce. Wystosowując jednak swój list przed ukazaniem się książki, jego 
sygnatariusze udowodnili, że taka merytoryczna analiza i krytyka ich nie 

Największym zmartwieniem badaczy historii 
najnowszej w Rosji jest dziś fakt ograniczenia 
bądź całkowitego zamknięcia dostępu do 
sowieckich archiwów od czasów rządów Putina.



interesuje. Ich apel nie był polemiką z pracą historyków IPN, lecz protestem 
przeciwko jej wydaniu, a także ważnym elementem kampanii ataków na 
Instytut, wzywających do jego likwidacji lub takich zmian, by wydawanie 
nieodpowiednich książek nie mogło mieć miejsca. 

Stosują pełne nienawiści metody tamtych czasów
Nie wiadomo dokładnie, jakie metody i z jakich czasów mają na myśli 

autorzy listu, ale domniemuję, że chodzi o propagandowe nagonki z czasów 
komunistycznych, bazujące albo na kłamliwych zarzutach (jak np. oskarżenie 
biskupa Kaczmarka o szpiegostwo czy kolaborację z Niemcami w czasie 
wojny), albo na inwektywach (jak np. Gomułka mówiący o Szpotańskim: 
„człowiek o moralności alfonsa”), na które atakowany nie miał szansy 
publicznie odpowiedzieć. Książka Cenckiewicza i Gontarczyka nie ma z czymś 
takim nic wspólnego – jest zreferowaniem udokumentowanych faktów. 
Do każdej podanej informacji czy zarzutu Wałęsa może się odnieść i może 
znaleźć do tego wiele gościnnych łamów prasowych czy stacji radiowych 
i telewizyjnych. Zarzut ten jest zatem w oczywisty sposób kłamliwy 
i oszczerczy w odniesieniu do autorów książki.

Gwałcą prawdę
Żeby napisać, iż ktoś „gwałci prawdę”, należałoby wskazać, w którym 

miejscu książki autorzy napisali nieprawdę i udowodnić to. Tymczasem, 
choć od wydania pracy Cenckiewicza i Gontarczyka upłynęło dużo czasu, to 
jej przeciwnicy zdobyli się jedynie na zarzuty niewłaściwej, ich zdaniem, 
interpretacji niektórych dokumentów. Autorzy książki podkreślali, że podjęli 
wysiłek poszukiwania prawdy. Sygnatariusze apelu nie musieli ani czytać 
przywoływanej pracy, ani poszukiwać prawdy. Oni już ją znali. Wiedzieli też, 
co zawiera książka, zanim ją przeczytali. 

Naruszają fundamentalne zasady etyczne
Ten zarzut można uznać za prawdziwy, jeśli przyjmiemy, że fundamentalną 

zasadą etyczną w III Rzeczpospolitej jest to, że nie można dociekać prawdy 
o Lechu Wałęsie, a już na pewno jej publikować, jeśli okaże się ona nie taka, 
jak to się podoba „moralnym autorytetom”. Orzecznictwo sądowe III RP zna 
już zresztą tego typu argumentację w odniesieniu do jednego z sygnatariuszy 
omawianego listu: Sąd Okręgowy w Warszawie w imieniu Rzeczpospolitej 
Polskiej wydał 26 września 2005 roku wyrok, w uzasadnieniu którego znalazło 
się następujące stwierdzenie: „Negatywne treści na temat Adama Michnika, 





redaktora naczelnego «Gazety Wyborczej» oraz wydawcy tej gazety Agora SA, 
są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. 

Szkodzą Polsce
Skoro „polskim kapitałem moralnym jest rola Solidarności i jej 

historycznego przywódcy Lecha Wałęsy”, to historycy powinni powstrzymać 
się od badania jego przeszłości, a przynajmniej ukrywać te fakty z jego 
biografii, które mogłyby zostawić skazę na jego wizerunku w oczach świata. 
Tymczasem na świecie tego typu niewygodne fakty są od dawna znane. 
Można je znaleźć choćby w tajnych dokumentach KGB, ujawnionych przez 
zbiegłego w 1992 roku na Zachód archiwistę z centrali na Łubiance Wasilija 
Mitrochina. Wydane w wielu krajach w masowych nakładach w 1999 roku 
Archiwum Mitrochina stało się prawdziwym bestsellerem. W opublikowanych 
wówczas aktach znajdują się informacje o zarejestrowaniu Wałęsy jako 
tajnego współpracownika SB. Skoro takie informacje pojawiają się na 
Zachodzie, to kto – jeśli nie polscy historycy – powinien sprawdzić 
i zweryfikować ich prawdziwość? Cenckiewicz i Gontarczyk to właśnie zrobili.

kTO MOżE PORóWNYWAć NOBLISTę DO DZIWkI
Po lekturze omówionego powyżej listu otwartego można by sądzić, że 

motywem jego napisania było przekonanie, iż Lech Wałęsa jest postacią tak 
wielką, że należy mu się szczególna ochrona. Można by tak sądzić, gdyby 
nie fakt, że na łamach tej samej „Gazety Wyborczej”, która w roku 2008 tak 
mocno broniła czci i honoru Wałęsy, osiemnaście lat wcześniej ukazywały się 
pod jego adresem niewybredne ataki. 

Odmawiano mu legitymacji, niezależnie od wyniku wyborów: „Być 
może Wałęsa zwycięży w wyborach prezydenckich. Ale i wtedy nie 
będzie prezydentem demokratycznej Rzeczpospolitej, lecz czynnikiem 
destabilizującym polityczny układ, wprowadzającym chaos, izolującym Polskę 
od świata”. Oskarżano go o zamach na demokrację: „Wódz charyzmatyczny 
będzie ze złowrogą intuicją likwidował wszelkie odruchy niezależne, aż 
złamie kruchą polską demokrację” „.Obawiam się – demokratyczne będzie 
już tylko to, co on sam zadekretuje”. Porównywano go do komunistów, 
pisząc, że prezentuje „myślenie bolszewickie”, a jego ataki przypominają 
„sławetne kampanie prasowe stanu wojennego”. Z ówczesnego przywódcy 
Solidarności jawnie szydzono: „Boli mnie, gdy śledzę kierunek ewolucji 
Wałęsy: od symbolu demokracji, do jej groteskowej karykatury”. Pisano 
też o nim z odrazą: „Nie odczuwam bowiem żadnej solidarności z ludźmi, 
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którzy z symbolu wolności i nadziei uczynili znak konformizmu i knebla”. 
Ostrzegano przed katastrofą: „Jego wielkie zasługi przeobrażą się w swoje 
przeciwieństwo – staną się przekleństwem dla Polski”. 

W 1990 roku, gdy padały tak ostre słowa pod adresem Wałęsy, autorytety 
moralne III RP nie broniły jego wizerunku i autorytetu. Co więcej, wielu z nich 
(np. redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik) zaangażowanych 
było w walkę przeciwko przewodniczącemu „Solidarności”. Można oczywiście 

dowodzić, że inna była sytuacja polityczna w 1990, a inna w 2008 roku. 
W miarę upływu czasu dojrzała bowiem wśród elit intelektualnych III RP 
świadomość, że Lech Wałęsa jest „polskim kapitałem moralnym” i jako 
taki zasługuje na szczególny szacunek. Można byłoby tak sądzić, gdyby nie 
pewna publikacja, która ukazała się w „Gazecie Wyborczej” 17 maja 2009 
roku. Zastępca redaktora naczelnego Piotr Stasiński, komentując flirt byłego 
przywódcy „Solidarności” z paneuropejską partią „Libertas” Declana Ganleya, 
napisał wprost: „Lech Wałęsa oddaje się Declanowi Ganleyowi jak kurtyzana”.

Trudno o bardziej obelżywe słowa pod adresem polityka niż użycie 
synonimu wyrazów „prostytutka” czy „kurwa”. I to za co? Za to, że Wałęsa 
dokonał takiego a nie innego wyboru politycznego. Za to, że poparł legalnie 
działającą partię, do czego – jak każdy inny obywatel – ma pełne prawo. 
Tak więc zdaniem Stasińskiego za poparcie nieodpowiedniej partii należą 
się bluzgi. Moralne autorytety III RP tym razem milczały. (Milczała też 
dziennikarka „Gazety Wyborczej” Ewa Milewicz, która jeszcze 8 kwietnia 
2009 roku oddała przyjęty półtora roku wcześniej z rąk prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, uzasadniając 
to tym, że odznaczenie zostało przyznane również „ludziom z IPN, 

W oczach dziennikarzy „Gazety Wyborczej” są 
tacy, którzy mają prawo do obrzucania Wałęsy 
inwektywami, obelgami, oraz tacy, którzy nie 
mają prawa nawet do historycznej analizy jego 
poczynań.



którzy dostarczają amunicji do strzelania do Lecha Wałęsy, nie pamiętając 
w swoich publikacjach o wieńcach laurowych dla niego”.) Trudno o bardziej 
przekonujący dowód, że w ich oczach są tacy, którzy mają prawo do 
obrzucania Wałęsy inwektywami, obelgami, oraz tacy, którzy nie mają prawa 
nawet do historycznej analizy jego poczynań. W świetle przytoczonych wyżej 
faktów trudno o inne wnioski.

ARBITER APOLITYCZNEj METODOLOGII
Ważnym uzupełnieniem treści listu okazał się wywiad jednego 

z sygnatariuszy apelu w obronie Lecha Wałęsy – Karola Modzelewskiego, 
zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” 24 kwietnia 2009 roku. W dużej części 
był on poświęcony książce Cenckiewicza i Gontarczyka. Podczas tej rozmowy 
Modzelewski powiedział: „historyk zaangażowany w politykę jest zawodowo 
zgubiony. My go zadziobiemy. I daję słowo honoru – słusznie”. Oczywiście, 
autor tych słów nigdy nie był zaangażowany w politykę. Jego zdaniem, 
zaangażowanie w politykę „stwarza stany emocjonalne, które skłaniają do 
łamania kanonów warsztatowych”. Rok po ukazaniu się książki o Wałęsie 
w końcu pojawił się pod jej adresem konkretny zarzut. Modzelewski zarzucił 
mianowicie autorom, że złamali „elementarny kanon warsztatowy”, gdyż 
„wśród nich [dokumentów] jest jeden, który – moim zdaniem niesłusznie – 
Gontarczyk i Cenckiewicz zbagatelizowali”. Modzelewski nie mówi, że autorzy 
go pominęli, bo dokument przytoczono w książce in extenso, ale że poddali go 
innej niż on by to zrobił interpretacji.

  Z bilansu całej rozmowy wynika, że jest to jedyny zarzut, jaki historyk 
jest w stanie postawić książce Cenckiewicza i Gontarczyka. I pomyśleć, że 
to upoważniło profesora Karola Modzelewskiego, kawalera Orderu Orła 
Białego, do tego, by oskarżyć autorów, że jako „policjanci pamięci stosują 
pełne nienawiści metody tamtych czasów”, że „gwałcą prawdę i naruszają 
fundamentalne zasady etyczne”, wiodąc prym w „kampanii nienawiści 
i zniesławień, która niszczy polską pamięć narodową”. 

Pojawia się zasadnicze pytanie: czy historyk ma prawo do „błędów 
warsztatowych”? Przecież prawo to jest jednym z elementów wolności słowa 
i badań naukowych. A może „błąd warsztatowy” daje prawo do „zadziobania” 
historyka przez innych, którzy nie podzielają jego poglądów? 

Pewnemu siebie i występującemu z protekcjonalną wyższością profesorowi 
warto zadedykować następujące zdania z dzieła Karla Poppera: „To, co 
nazywam «prawdziwym racjonalizmem», to (...) świadomość własnych 
ograniczeń, intelektualna skromność tych, którzy wiedzą, jak często się mylą. 
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Racjonalista, nawet jeśli uważa siebie 
za intelektualnie wyższego od innych, 
odrzuca autorytatywne roszczenia, 
ponieważ jest świadom, że jeżeli jego 
inteligencja jest wyższa od innych (co 
jemu samemu trudno ocenić), to jest 
tak tylko w takim stopniu, w jakim 
jest w stanie uczyć się z krytyki, jak 
również z własnych i cudzych błędów, 
a tego można się nauczyć (...) jeśli 
traktuje się innych i ich argumenty 
poważnie. Dlatego racjonalizm jest 
związany z ideą, że inny człowiek ma 
prawo być wysłuchany i ma prawo 
bronić swoich argumentów”.

MASAkRA POPPERYZMU
Analizowany powyżej list 

w obronie Lecha Wałęsy może być 
uważany za standardowy dokument 
wyrażający główne założenia ideowe 
III RP. Jakie to założenia? Po pierwsze: 
tajemnice peerelu nadal mają być 
objęte ochroną, a więc wiedza o przeszłości ma być chroniona przed ogółem, 
a w debacie publicznej wciąż mają istnieć tematy tabu. Po drugie: tabuizacja 
rzeczywistości jest dziełem tych, którzy uzurpują sobie prawo do zakreślenia 
granic – innymi słowy: ograniczania i tłumienia – publicznej dyskusji. Po 
trzecie – utrwalają oni podział na uprzywilejowanych i na pariasów w debacie 
publicznej, a więc dzielą społeczeństwo na lepszych i gorszych.

Wymowa omawianego apelu odpowiada dokładnie temu, co Karl Popper 
uważał za przeciwieństwo społeczeństwa otwartego i co zwalczał jako 
przejaw uroszczenia autorytarnego, by nie rzec totalitarnego. Główną jego 
cechą jest „antyegalitarna postawa [uznająca], że różne kategorie ludzi mają 
różne prawa” i wynikająca z niej nierówność praw w debacie publicznej. 
Implikuje to irracjonalizm, ponieważ „nie liczą się argumenty, tylko to kto je 
wypowiada”. Postawa taka opiera się na „romantycznej wierze w istnienie 



grupy wybrańców, z podziałem ludzi na kierujących i kierowanych, na 
urodzonych panów i urodzonych niewolników”. 

Sygnatariusze listu występują z pozycji tych, którzy „wiedzą lepiej”. Nie 
czytali jeszcze książki, ale już wiedzą, co ona zawiera. Ta wiedza (jak nabyta? 
czyżby wlana?) upoważnia ich do osądzania, co jest dobre, a co złe. Tego typu 
postawa opiera się, według Poppera, na pseudoracjonalnym „intelektualnym 
intuicjonizmie”, czyli na „nieskromnym przekonaniu o własnych wyższych 
walorach intelektualnych, na roszczeniach kogoś wtajemniczonego, 
posiadającego wiedzę pewną i autorytatywną, (...) na wierze w posiadanie 
nieomylnego instrumentu poznania lub [też] bezbłędnej metody”.

Opisany wyżej sposób myślenia charakteryzuje to, co Popper nazywał 
społeczeństwem zamkniętym. Myśliciel przeciwstawiał mu społeczeństwo 
otwarte, które charakteryzuje się współzawodnictwem o status społeczny 
między swoimi członkami. Jednym z przejawów tego współzawodnictwa jest 
debata, w której nie ma „świętych krów” i tematów tabu. Debata musi być 
prowadzona na gruncie „krytycznego racjonalizmu”, który Popper określał 
jako podejście kładące nacisk na polemiczną dyskusję i doświadczenie. Według 
niego konieczne jest nastawienie, że „ja mogę się mylić, a ty możesz mieć rację 
i wspólnym wysiłkiem możemy zbliżyć się do prawdy”. To bliskie naukowemu 
podejście jest „powiązane z ideą, że każdy może się mylić, o czym może 
przekonać się on sam, dzięki innym, lub sam z pomocą krytyki innych”. 

Zdaniem Poppera, „idea bezstronności prowadzi do idei obowiązku; 
musimy nie tylko wysłuchać argumentów, ale też jesteśmy zobowiązani 
odpowiedzieć na nie wtedy, gdy nasze działania dotyczą innych. 
W konsekwencji racjonalizm jest powiązany z uznaniem konieczności 
instytucji społecznych chroniących wolność krytyki, wolności myśli, a tym 
samym wolności ludzi. Ustanawia rodzaj moralnego zobowiązania na 
rzecz wspierania tych instytucji”. U nas dzieje się dokładnie odwrotnie niż 
postulował Popper: obserwujemy właśnie zamach na IPN, czyli na instytucję, 
która poszerza obszar swobody przez wolność krytyki, badań i myśli. Okazuje 
się, że wolność taka co prawda istnieje, ale nie może ona przysługiwać 
wszystkim. Sądząc z wywiadu z profesorem Modzelewskim, będzie ona 
przysługiwać tylko tym, którzy spełnią określone przez niego wymogi 
metodologiczne.

Wybór między społeczeństwem otwartym a społeczeństwem zamkniętym 
jest dla Poppera wyborem między racjonalizmem a irracjonalizmem. 
„Racjonalizm jest krytyczny, podczas gdy irracjonalizm prowadzi do 
dogmatyzmu (gdzie nie ma dyskusji, nie pozostaje nic poza pełną 
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akceptacją lub całkowitym odrzuceniem)”. Taką właśnie dogmatyczną 
postawę – odmowa dyskusji i całkowite odrzucenie – prezentują autorzy 
omawianego apelu. 

W świetle zarysowanych powyżej rozróżnień autorytety III RP, podpisujące 
się pod listem otwartym, prezentują postawę na wskroś irracjonalną. Dla 
Poppera wybór między racjonalizmem i irracjonalizmem jest jednak „decyzją 
w przeważającym stopniu moralną. Jest to decyzja, by traktować polemikę 
poważnie. Jestem przekonany, że jedyne podejście, które można rozważać 
jako moralnie słuszne, to takie, które uznaje, że jesteśmy zobowiązani 
traktować siebie i innych ludzi jako rozumnych”. Popper stawia też pewne 
postulaty moralne wobec języka używanego w debacie publicznej. Chodzi 
mu o „zobowiązanie dochowywania standardów jasności i korzystania 
z niego w taki sposób, by mógł zachować funkcję jako narzędzie dyskusji. 
To znaczy korzystania z niego w sposób precyzyjny/dokładny; używania 
go raczej jako instrument racjonalnego przekazu, znaczącej informacji niż 
wyrażania własnego «ja», jako znieprawionego romantycznego żargonu 
większości naszych pedagogów (jest on charakterystyczny dla współczesnej 
romantycznej histerii)”. Precyzyjna analiza językowa listu otwartego (brak 
jasnych i konkretnych informacji umożliwiających rzeczową polemikę 
w połączeniu z emocjonalnym charakterem „świętego oburzenia”) pokazuje, 
że pismo to jest w całości zaprzeczeniem popperowskich postulatów. 
Takim samym zaprzeczeniem – tyle że w praktyce – jest rzeczywistość 
społeczno-polityczna III RP, która bardziej przypomina społeczeństwo 
zamknięte niż otwarte.

Na straży owego społeczeństwa zamkniętego stoją jego architekci, będący 
odpowiednikami platońskich filozofów. Wydają orzeczenia niczym mułłowie 
fatwy. O ile w krajach muzułmańskich fatwa może skończyć się dla kogoś 
fizyczną śmiercią, o tyle świeckie fatwy mułłów III RP mają na celu śmierć 
cywilną, obywatelską lub zawodową.  █
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Można znaleźć przykłady znakomitych 
rodziców niewierzących. Jak i przykłady 
katolickich działaczy, publicystów, 
intelektualistów czy celebrytów, którzy 
publicznie toczą cywilizacyjne boje, 
a przegrywają wojnę o zachodnią 
cywilizację we własnej rodzinie. 
Jakże często są to rodziny, gdzie 
ojcowie wszystkie kwestie dotyczące 
wychowania i edukacji zepchnęli na 
swoje żony. Sami zajęci zbawianiem 
świata, nie zauważają, jak walą się 
światy ich własnych dzieci. Łatwo 
namawiać ludzi do trudnych wyborów, 
trudniej ich dokonywać.

PIOTR WYSOCKI



W edukacji i wychowaniu nie należy liczyć na państwo i system szkolny. 
Jeśli chce się dobrze wyedukować swoje dzieci – trzeba je dobrze wychować. 
W tym nie pomoże nam ani „normalna” szkoła, ani „zatroskani” systemem 
edukacyjnym politycy. Tutaj możemy liczyć tylko na siebie i sobie podobnych. 
Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas, naszych dzieci i dla Polski. 

Od lat na naszych oczach – mimo naszego oporu lub dzięki naszemu 
przyzwoleniu – zmieniają się paradygmaty zachodniej cywilizacji. Jak 
zauważa Manuel Castells, współcześnie polityka staje się teatrem, a instytucje 
polityczne są raczej agencjami przetargowymi niż miejscami realnej 
władzy. Ona przesuwa się do mediów, korporacji, organizacji przestępczych 
lub wpływowych lobbies (zieloni, homoseksualiści, feministki itp.). Partie 
polityczne stają się bardziej wpływowymi brokerami niż potężnymi 
innowatorami. Nie zmienia to faktu, że władza nami nadal rządzi, że 
kształtuje nas i nadal nad nami dominuje w każdej sferze życia1.

Obywatele na całym świecie reagują defensywnie, głosując tak, by 
przeciwdziałać krzywdom ze strony państwa, zamiast powierzać mu swoją 
wolę. Okazuje się, że państwo i społeczeństwo obywatelskie są nagie, A ich 
dzieci-obywatele włóczą się wokół różnych zastępczych rodzin. To powoduje 
zamęt. Rodzi lęk pozostawiający wielu z nas z pytaniami, na które nie 
znajdujemy odpowiedzi, albo co gorsza, znając odpowiedzi, wolimy ich sobie 
nie udzielać, aby nie zmniejszać komfortu naszej małej życiowej stabilizacji.

Chyba najtrudniej jest ze sprawami, które leżą w zasięgu naszych 
osobistych, obywatelskich możliwości. Takich, które dotyczą nas samych 
i naszych dzieci, czyli wychowania i edukacji. Piszę to razem, choć 
codzienne doświadczenie większości rodziców, nauczycieli i oczywiście 
dzieci podpowiada, że wychowanie straciło już obywatelstwo w polskiej 
szkole i chyba traci je także w rodzinie2. A szkoda, bo warto pamiętać, że 
edukacja bez wychowania jest tylko co najwyżej treningiem umysłu i ciała. 

1  Zob. M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 380-387. Profesor Castells – uzna-
wany za intelektualnego patrona Doliny Krzemowej i pierwszego filozofa cyberprzestrzeni – jest wykładowcą 
Uniwersytetu Oberta de Catalunya (Barcelona) i Uniwersytetu South California (Los Angeles). 

2  Tak zwana Diagnoza Szkolna 2009, czyli raport roczny programu społecznego Szkoła bez przemocy, s. 92-96, 
Warszawa 2009; Badania Rodziców 2009 w ramach programu społecznego Szkoła bez przemocy. Zob. www.szko-
labezprzemocy.pl 
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Jednak finalnym produktem samej edukacji wcale nie będą wolni obywatele, 
tylko raczej sterowalni konsumenci. Bardziej lub lepiej wykwalifikowani 
pracownicy, ale z pewnością nie ludzie w pełnym antropologicznym wymiarze 
z rozwiniętym umysłem, sprawnym ciałem, wolną wolą, pełnymi uczuciami 
i życiem duchowym. 

Może o to właśnie chodzi w tej cywilizacyjnej wojnie światów? Może 
na globalnej szachownicy wyznaczono już Polsce rolę, miejsce i zakres 
dozwolonych kompetencji? A może jednak nie – może w wyścigu narodów 
mamy takie same szanse jak inni, tylko w to nie wierzymy i godzimy się na 
role kopistów i średniaków? 

Tomasz Terlikowski, diagnozując obecny czas jako recydywę saską, 
zauważa: „Polsce potrzebny jest obecnie nie tyle wielki władca, ile ruch na 
rzecz wielkiej reformy edukacyjnej. Dopiero uformowanie młodzieży w duchu 
takim, jaki znamy z Collegium Nobilium czy Korpusu Kadetów, daje nadzieję 
na prawdziwą reformę”3.

Jeśli zatem mamy ratować Rzeczpospolitą, stawiając na edukację i tworząc 
Collegium Nobilium czy Korpus Kadetów, trzeba zdać sobie sprawę zarówno 
z kondycji polskiego systemu oświaty – tego, jakie wyniki osiąga on na 
tle Europy i świata – jak i z konstatacji, jaka jest kondycja, wychowawcza 
świadomość i wynikające z niej zaangażowanie rodziców. 

POLSkA OAZA WOLNOśCI
Mało kto w publicznej debacie na temat edukacji podnosi argument, że 

Polska ma jedno z lepszych w świecie praw oświatowych. Prawo to daje 
rodzicom i nauczycielom wielkie możliwości tworzenia szkół o niezwykle 
zróżnicowanych modelach wychowawczych i edukacyjnych. Polskie prawo 
oświatowe gwarantuje rodzicom wolność edukacyjnego wyboru. To szansa 
dla postulowanego ruchu reformy edukacji. To też prawdziwy skarb na tle 
innych europejskich krajów, które konsekwentnie ograniczają rodzicom 
m.in. prawo wyboru modelu wychowawczo-edukacyjnego ich dzieci. 

Żeby sobie to uświadomić, wystarczy przeczytać coroczne raporty 
renomowanego szwajcarskiego ośrodka OIDEL na temat wolności edukacyjnej 
na świecie4. Analitycy z OIDEL porównują ustawodawstwo oświatowe 

3  T.P. Terlikowski, Recydywa saska, „Fronda” 52(2009), s. 33.
4  OIDEL jest międzynarodową organizacją zajmującą się badaniem i  promowaniem wolności w  edukacji. 

Głównym celem OIDEL jest promowanie wolności edukacyjnej jako jednego z podstawowych praw człowieka. 
Zob. www.oidel.org  



stu krajów pod kątem prawa do zakładania szkół, obowiązku i wysokości 
finansowania, możliwości wyboru przez rodziców modelu edukacji, prawa 
do nauczania domowego czy autonomii. W swoim ostatnim zestawieniu za 
rok szkolny 2008/2009 analitycy z OIDEL w Indeksie Wolności Edukacyjnej 
uplasowali Polskę na dwunastym miejscu (otrzymaliśmy 80 na 100 pkt)5. 

Za nami znalazły się m.in. takie europejskie kraje, jak Francja, Niemcy, Grecja, 
Włochy, Norwegia, Hiszpania, Austria, Portugalia czy Luksemburg. 

To miłe uczucie widzieć Polskę tak wysoko w światowym rankingu. Jeśli 
jednak spojrzeć na nasz system szkolny przez liczby i porównywalne dane, 
to refleksja niekoniecznie musi pójść ścieżką samozadowolenia. Zwłaszcza 
w zakresie wykorzystania posiadanej wolności (choć nie zawsze możliwości) 
edukacyjnego wyboru. 

W roku szkolnym 2007/20086 w Polsce było 29 453 szkół podstawowych, 
gimnazjów i różnego typu szkół ponadgimnazjalnych7. Uczęszczało do nich 
ponad pięć milionów dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Jednak tylko 
3 proc. z nich pobierało nauki w szkołach założonych i prowadzonych przez 
organizacje lub stowarzyszenia społeczne (1165 szkół), kościoły (305 szkół) 
albo inne podmioty (802 szkoły). 

Szkoły niepubliczne oznaczają zawsze dodatkowy wysiłek finansowy 
rodziców w postaci czesnego i innych opłat wynikających z wyboru 
tzw. szkoły prywatnej. Rodzice podejmujący taką inwestycję muszą mieć 

5  W przywoływanym indeksie Polskę wyprzedzają następujące kraje: Dania (98 na 100 pkt); Finlandia (97); 
Irlandia (95); Belgia (93); Czechy (92); Wielka Brytania (91); Węgry (90); Szwecja (89); USA (88); Holandia (88); 
Chile (82).

6  Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, Informacja i opracowania sta-
tystyczne, Warszawa 2008, s. 66, 73 i 74; Zob. www.stat.gov.pl  

7  W tej liczbie nie uwzględniłem 370 szkół specjalnych przysposabiających do zawodu oraz szkół policealnych.

Nauczyciele sygnalizują, że nie mogą 
liczyć na rodziców w sytuacjach trudnych 
wychowawczo. Ten problem braku zrozumienia, 
wsparcia i komunikacji między szkołą 
a rodzicami nauczyciele uważają za ważniejszy 
nawet niż przemoc, alkohol i narkotyki.
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przekonanie, że w zamian otrzymają jakieś korzyści. Dla jednych są to np. 
małe klasy, które w stereotypowym przekonaniu rodziców mają gwarantować 
wyższy poziom nauczania. Dla innych korzyścią jest np. bezpieczeństwo 
wychowawcze danej szkoły, brak przemocy, alkoholu, narkotyków – to bardzo 
częsty argument za wyborem np. szkoły katolickiej. Z kolei inni rodzice 

chcieliby podłączyć swoje dziecko do ciekawej sieci znajomości. Szukają 
szkoły, o której np. wiedzą, że chodzą tam pociechy bogatych, wpływowych 
i znanych rodziców, itd.

Tak czy inaczej szkoły niepubliczne są szkołami dla nielicznych uczniów. 
Przytłaczająca większość chodzi do szkół publicznych. Czasem dlatego, że 
nie ma wyboru (wieś i małe miasta), a jeśli może wybierać, to bardzo często 
nie ma pieniędzy, aby z oferty szkoły niepublicznej skorzystać. Warto w tym 
miejscu też zauważyć ciekawe zjawisko dotyczące wyników nauczania 
w szkołach prywatnych i publicznych. O ile na poziomie szkół podstawowych 
i gimnazjów w rankingach wyników dominują szkoły prywatne, o tyle 
w grupie liceów sytuacja się wyrównuje, jeśli nie odwraca. Dotyczy to 
jednak głównie dużych miast. Socjologowie alarmują o pogłębiającym 
się edukacyjnym, a w konsekwencji cywilizacyjnym rozziewie między 
metropoliami a wsią. 

Warto też pamiętać, że w małych miejscowościach szkoła jest bardzo 
często silnym zwornikiem lokalnej społeczności. Pełni funkcję nie tylko 
edukacyjną, ale bardzo często kulturotwórczą i cywilizacyjną. W takich 

Jeśli w wieku informacji i w społeczeństwie 
sieci politycy to ledwie brokerzy wpływów 
w rządowych agendach, to ich chęć do 
programowania, manipulowania i ograniczania 
wolności obywateli jest wprost proporcjonalna 
do ich słabości na arenie międzynarodowej i do 
ponoszonych porażek w kraju. 



...ALE ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SMOK WCALE NIE JEST TRZYGŁOWY I NIE 
ZIONIE OGNIEM. MA ZA TO NAJNOWSZE PLAYSTATION, A DZIEWICE 
WYRYWA PRZEZ INTERNET. TAK PRZYNAJMNIEJ WYNIKA Z OBSERWACJI 
TWOICH DZIECI, GDY TY NIE MASZ CZASU.

Nie uwierzysz!
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miejscach nauczyciele, rodzice i dzieci traktują szkołę jako własną – także 
w zakresie współodpowiedzialności za jej poziom, wyposażenie i bardzo 
często program.

Wniosek z tego zapewne jest taki, że bardzo dobrze można uczyć zarówno 
w szkole publicznej, jak i prywatnej. Jednak czy w tej grze o naszą przyszłość 
chodzi tylko o języki, matematykę i przyrodę? Tylko o niezbędną sprawność 
i poprawność w pisaniu CV albo listu motywacyjnego do podania o przyjęcie 
do pracy? 

UśPIENI RODZICE, śLEPI OBYWATELE
Bez względu na to, gdzie mieszkamy, ile zarabiamy i jakie mamy poglądy 

– mamy ten sam problem z edukacją i wychowaniem. Oddzieliliśmy je od 
siebie – jak Kościół od państwa – i jesteśmy z tego głupio dumni i w tej 
dumie zaślepieni. W efekcie chyba coraz bardziej zniewoleni dogmatami 
oświatowymi i zobojętnieni jako rodzice8. Ofiarami tej ślepoty są najpierw 
nasze dzieci, potem my sami, po drodze jest trochę ofiar wśród nauczycieli, 
A na końcu straci Rzeczpospolita9. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że 80 proc. kluczowych umiejętności 
życiowych dzieci zdobywają do 12. roku życia10. Nie chodzi tylko 
o podstawowe umiejętności, jak mowa, język, pamięć, pisanie, czytanie czy 
liczenie w pamięci. W tym czasie wykształcają się też (lub nie) m.in. takie 
umiejętności jak: wyobraźnia, myślenie przyczynowo-skutkowe, wolna 
wola, porządek, uczciwość, hojność, pracowitość, odpowiedzialność, 
prawość, wytrzymałość, świadomość, moralność, rywalizacja, towarzyskość 
i religijność.

Chyba zdecydowana większość rodziców chciałaby, aby każde z ich dzieci 
miało bardzo dobrze opanowane umiejętności z powyższego katalogu. 

8  Zarówno cytowana już Diagnoza Szkolna 2009, jak i wykonane w jej ramach Badania Rodziców 2009 jasno 
pokazują, że zdecydowana większość rodziców trwa w stanie błogiej niewiedzy na temat tego, co rzeczywiście 
robią ich dzieci oraz zadowolenia ze szkoły, do której uczęszczają. Ten poziom zadowolenia rośnie wraz z kolej-
nymi szczeblami szkoły i rozjeżdża się z zadowoleniem ze szkół ich dzieci, Jednak bez względu na typ szkoły 
i miejsce zamieszkania 80 proc. rodziców jest ze szkoły zadowolona (s. 8-9). Jeszcze bardziej dramatycznych da-
nych dostarczają odpowiedzi na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego dzieci. Według rodziców 17 proc. ich 
dzieci w wieku 11-18 lat spędza zazwyczaj więcej czasu poza domem. Jest to niemal dwukrotnie mniejszy odse-
tek niż wynika to z zeznań samych uczniów. Jeszcze gorzej jest z wiedzą na temat tego, ile czasu dzieci spędzają 
w Internecie. Rodzice uważają, że ich pociechy serfują w sieci od 30 do 100 proc. mniej czasu, niż przyznają się 
do tego w badaniach dzieci. Zobacz: Badania Rodziców 2009 w ramach programu społecznego Bezpieczna szkoła, 
s. 7-9, Warszawa 2009, www.szkolabezprzemocy.pl

9  Zob. Szkoła musi przestać produkować egoistów, bo inaczej Polska zginie, rozmowa z prof. Januszem Czapiń-
skim, „Polska The Times”, 23 września 2009.

10  Zob. F. Corominas, Wychowywać dziś, tłum. K. Radzikowska, Warszawa 2009.



Pewnie też nauczyciele, jak i przyszli pracodawcy, chętnie widzieliby u siebie 
tak bogato wyposażonych ludzi. Paradoks polega na tym, że te umiejętności 
można rozwinąć przez ćwiczenia tylko połowicznie. Nie rozwijają się one 
w pełni bez osobistego przykładu rodziców, nauczycieli i kolegów. 

Czy w domu, w szkole i życiu publicznym dzieci powszechnie widzą 
i słyszą o przykładach porządku, hojności, prawości, odpowiedzialności, 
pracowitości i innych pożądanych społecznie dobrych nawykach? Odpowiedź 
na to pytanie jest, jak się wydaje, retoryczna. Dlaczego tak się dzieje? 
Prawdopodobnie to jeden z objawów malejącej liczby rodzin, które świadomie 
wychowują i edukują swoje dzieci. Chodzi o matki i ojców, którzy mają 
świadomość wagi wychowawczej swojego osobistego przykładu i odwagę 
uznania rodzicielskiego powołania za życiowy priorytet11.

Jakie są tego możliwe skutki, już widać w badaniach socjologów. Od lat 
maleje liczba rodziców chodzących na wywiadówki, ale też i takich, którzy 
sami kontaktują się z wychowawcami swoich dzieci poza wywiadówkami. 
Nauczyciele sygnalizują, że nie mogą liczyć na rodziców w sytuacjach 
trudnych wychowawczo. Ten problem braku zrozumienia, wsparcia 
i komunikacji między szkołą a rodzicami nauczyciele uważają za ważniejszy 
nawet niż przemoc, alkohol i narkotyki12. 

11  To pełna rodzina – czyli mama i tata – jest szansą na sukcesy wychowawczo-edukacyjne ich dzieci: „Nie-
pełna rodzina ma ogromny wpływ na zachowanie, postawy i doświadczenia uczniów. Wśród wychowujących się 
w rodzinie niepełnej znacznie wyższy jest odsetek ofiar i sprawców przemocy. Uczniowie z rodzin niepełnych 
znacznie częściej palą papierosy, sięgają po alkohol i narkotyki. Mają bardziej negatywny stosunek do szkoły, są 
mniej szczęśliwi i bardziej nieufni, więcej czasu spędzają poza domem (zwłaszcza gimnazjaliści)”. Zob. Raport 
roczny programu społecznego Szkoła bez przemocy, s. 86, Warszawa 2009; www.szkolabezprzemocy.pl  Jednocze-
śnie także w pełnych rodzinach stan niewiedzy na temat dzieci – tego jakie mają kłopoty, jak spędzają czas wolny 
itp. – jest duży, co pokazuje raport Badania Rodziców 2009 realizowany w ramach programu społecznego Szkoła 
bez przemocy. Szerzej o zjawisku poniżej.

12  Zob. Raport roczny programu społecznego Szkoła bez przemocy, s. 94-96, www.szkolabezprzemocy.pl

To bardzo trudne wyzwanie - odrzucić 
myślenie o szkole jako punkcie świadczenia 
usługi edukacyjnej i zacząć działać 
na rzecz tego, by stała się miejscem 
formowania dobrych nawyków i wychowania 
pełnowymiarowego człowieka. 
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Jeśli dobrze wczytać się w cytowaną wyżej Diagnozę Szkolną 2009, można 
uznać, że teza, iż większość rodziców – mniej lub bardziej świadomie – 
rezygnuje z wychowania swoich dzieci już na poziomie szkoły podstawowej, 
jest jak najbardziej uzasadniona. Rodzicielsko-obywatelska bierność 
skutkuje podatnością na manipulację. To bardzo dobra wiadomość dla tych 
wszystkich polityków i środowisk, którym bliska jest idea „wychowywania 
społeczeństw”. Jest ona realizowana m.in. poprzez program oświatowy 
układany pod ideologiczne założenia. Aby było to skuteczne, trzeba odebrać 
rodzicom wpływ na ich dzieci. Im szybciej, tym lepiej13.

Tutaj dochodzimy do jednego z kluczowych dylematów: Kto ma główną 
kompetencję wychowawczo-edukacyjną wobec dzieci: rodzice czy państwo? 
Każda z odpowiedzi rodzi długofalowe skutki dla rodziców, dzieci i dla 
państwa, którego ci sami rodzice są dziś obywatelami, a ich dzieci będą 
nimi w przyszłości. Najbardziej pożądana odpowiedź na powyższe pytanie 
to odwołanie się do kompromisu i solidarnego współdziałania. Wydaje się 
jednak, że w dzisiejszej Polsce taki ogólnonarodowy konsensus wokół celów 
edukacyjno-wychowawczych nie jest chyba możliwy. 

Jeśli zatem nie kompromis, to można rozwiązanie spróbować narzucić np. 
poprzez zmianę bardzo dobrego prawa oświatowego, tak aby maksymalnie 
ograniczać prawo rodziców do wyboru modelu wychowawczo-edukacyjnego 
dla swoich własnych dzieci. To oczywiste kolejne ograniczenie wolności można 
bardzo ładnie ubrać w język konieczności wykonywania cywilizacyjnego skoku 
w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

13  Po posłaniu 6-latków do szkół rząd zapowiada kolejny projekt – doprowadzenia do tego, aby w ciągu 
najbliższych pięciu lat każde dziecko musiało chodzić do przedszkola (przymusowo?). Uzasadnia się to tym, 
że w pierwszych latach życia (3-5 lat) kształtuje się większa część umiejętności intelektualnych i społecznych. 
Wsparciem tego jest podkreślanie, że udział polskich dzieci w edukacji przedszkolnej jest najniższy w Europie 
i wynosi tylko 41 proc. Całość ma wzmacniać zalecenie Komisji Europejskiej, że do 2020 r. w każdym kraju Unii do 
przedszkoli ma chodzić 95 proc. dzieci. Taki i wyższy poziom uczestnictwa w edukacji przedszkolnej mają Fran-
cja, Hiszpania, Włochy i Belgia. Widać z tego, że Polska jako jedyny kraj w Europie ma największy odsetek dzieci 
wychowywanych w domu. Jednak dla Unii i dla naszych polityków to nie jest wartość, tylko wada. Czy to ujawnia 
przedmiotowy, a nie podmiotowy sposób traktowania rodziny przez naszych i unijnych polityków? Czy uznają 
oni, że rodzice nie mają już żadnej kompetencji i prawa do samodzielnego wychowania dzieci? Argumentu, że 
rodzice tracą albo rezygnują ze swoich rodzicielskich kompetencji, dostarcza cytowane już Badanie rodziców 2009. 
Wnioski z niego nasuwają się same: rodzicielskie zainteresowanie dziećmi zaczyna maleć w momencie, gdy ich 
pociechy trafiają do systemu oświatowego (szkoła podstawowa). Rodzice uznają, że teraz to szkoła zaczyna wy-
chowywać ich dzieci. Z kolei szkoła wcale nie poczuwa się do wychowania, tylko do edukowania i osiągania na 
tym polu jak najlepszych wyników. W ten właśnie sposób dzieci trafiają w pustkę samowychowania. Zob. Raport 
o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa, 2008, s. 39, Raport powstał na zamówienie i we współpracy z Zespo-
łem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów; Do przedszkola marsz, „Gazeta Wyborcza”, 19 stycznia 
2010; Raport roczny programu społecznego Szkoła bez przemocy, s. 96; Badanie Rodziców 2009 w ramach progra-
mu społecznego Szkoła bez przemocy, s. 23-28, www.szkolabezprzemocy.pl 



NARZUCONA NARRACjA, ZAPROGRAMOWANA PRZYSZłOść 
Po niesławnej tzw. Strategii Lizbońskiej, która zakładała, że Unia 

Europejska rozwinie opartą na wiedzy i najnowszych technologiach 
gospodarkę, która w kilka lat przegoni gospodarkę Stanów Zjednoczonych, nie 
zostało nic. Nic – poza językiem narracji o tzw. kompetencjach kluczowych14, 
o konieczności uczenia się przez całe życie, rozwijaniu innowacji i edukacji 
opartej w pierwszej kolejności na przedmiotach ścisłych – matematyce, fizyce, 
informatyce jako podstawie programowania przyszłego życia zawodowego 
obywateli, a w konsekwencji wzrostu PKB. Ten rodzaj opisu wyzwań 
i podawane rozwiązania wytyczają drogę edukacji. Argumentację wzmacniają 
dane np. o słabych wynikach polskich gimnazjalistów w matematyce 
i naukach przyrodniczych na tle ich rówieśników z innych krajów UE 
w międzynarodowych badaniach PISA15. W tych samych badaniach polscy 
nastolatkowie mają bardzo dobre wyniki w czytaniu. 

Kto pod tę narrację pisze programy i projekty edukacyjne, głosi narodowe 
strategie i partyjne odezwy – może liczyć na finansowe i polityczne wsparcie 
Unii. Jeśli w wieku informacji i w społeczeństwie sieci politycy to ledwie 
brokerzy wpływów w rządowych agendach, to ich chęć do programowania, 
manipulowania i ograniczania wolności obywateli jest wprost proporcjonalna 
do ich słabości na arenie międzynarodowej i do ponoszonych porażek w kraju. 
Dlatego nie wróży to niczego dobrego także polskiej oświacie. Nasi politycy 
będą tylko kopistami i głosicielami cudzych polityk, nawet jeśli konsekwencje 
takiego postępowania będą dla Polski straszne. Liczą się wszak pieniądze, 
mózgi zostawili innym.

Co w takim coraz bardziej odhumanizowanym świecie mają zatem zrobić 
rodzice, którzy wierzą w to, że każde ich dziecko jest indywidualnym bytem, 
który stanie się integralnym człowiekiem, gdy rozwiną się wszystkie jego 
sfery – umysł, ciało, wola, uczucia i duchowość? Co mogą zrobić, jeśli już 
wiedzą, że szkoły są w swojej większości skoncentrowane na umyśle i ciele 
podporządkowanym „kompetencjom kluczowym”? Jak mogą przełamać 
narzucany i kreowany przez polityków i media trend programowania a nie 

14  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zdefiniowały osiem kompetencji kluczowych. Są nimi: poro-
zumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i pod-
stawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje 
społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zob. http://www.
vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy/archiwum/2007/06/kompetencje.html i www.efs.gov.pl To bardzo ładnie brzmi, 
ale jak zwykle „diabeł tkwi w ideologicznych szczegółach”, A te są ukryte np. w pogłębionym opisie kompetencji 
społecznych i obywatelskich.

15  Zob. Raport o  Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa, 2008, s. 52-53. W  tym samym raporcie można 
zobaczyć, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie rodzice ciągle mają największy 
wpływ na wychowanie dzieci.
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wychowywania dzieci? Czy przy tak słabym zaangażowaniu rodzicielskim 
Polska ma jakikolwiek potencjał nadziei dla tych, którzy m.in. w oświacie 
widzą szansę na powstrzymanie recydywy saskiej?16

SZkOłY DLA POLSkI, STRATEGIA DLA ODWAżNYCH
Nie ma co lamentować i załamywać rąk. Jeśli chce się Polskę zmieniać, 

trzeba dokonywać trudnych wyborów, do których wychowawczo 
zaangażowani rodzice są oczywiście zdolni. Trzeba albo samemu zakładać 
szkoły, albo uczyć dzieci w domu, albo zmieniać rzeczywistość szkół 
publicznych przez stawianie wymagań nauczycielom. 

16  O  tożsamościowym i  edukacyjnym potencjale Polski bardzo ciekawie powiedział prof. Manuel Castells 
w rozmowie opublikowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Sieć nasza powszechna, „Gazeta Wyborcza”, 13 czerwca 
2009: „(…) GW: Niedawno obchodziliśmy w Polsce 20-lecie wyborów 4 czerwca. Mimo rewolucji politycznej i ko-
munikacyjnej, która miała miejsce w ostatnich 20 latach, w Polsce postawy tradycyjne, krytyczne wobec wizji 
społeczeństwa sieci, wciąż są silne. Mamy rekordowo niski wskaźnik zaufania społecznego, stosunkowo słabo 
rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną i społeczeństwo, które w znacznej mierze nie ma kompetencji i moty-
wacji, by z niej korzystać. Na ile procesy modernizacyjne w Polsce wpisują się w globalne trendy?

M.C.: Polacy istotnie mają wyjątkowo silne poczucie tożsamości narodowej i  religijnej, chronionej podczas 
trudnej historii – i uważam, że to ogromny atut Polski. Macie też dobrze wykształconą, dynamiczną młodzież. 
Dzięki temu wasz kraj powinien dobrze prosperować w ramach Unii”. Castells w tej samej rozmowie podkreśla, 
że „najważniejsze są mózgi, infrastruktura może poczekać (…)”.



Żaden z tych wyborów nie jest łatwy. Każdy oznacza konieczność zmiany 
swojego życia i zgody na to, że utraci ono swój dotychczasowy komfort. Nie 
jest to łatwe w świecie, gdzie przyzwyczaja się nas, że celem naszego życia 
są przyjemności. Ale nie jest też niemożliwe, a świadczą o tym działania 
zarówno takie, jak ruch „Ratujmy maluchy”, jak i mrówcza praca ludzi 
edukujących swoje dzieci w domach czy wysiłek rodziców zaangażowanych 
w tworzenie w Polsce nowoczesnych projektów wychowawczo-edukacyjnych. 

 Największe bezpieczeństwo i gwarancję integralności wychowania 
i edukacji daje oczywiście nauczanie domowe. Jest oparte o najbardziej 
naturalnych nauczycieli i wychowawców, czyli mamę i tatę. Jego walorem 
jest też bardzo wysoka efektywność nauczania przy niskich kosztach. Jednak 
zdobywa się na to niewiele rodzin i raczej nie można liczyć, że to będzie 
współczesne Collegium Nobilium – szkoła/ruch, który zmieni Polskę17.

Rodziny, których z różnych powodów nie stać na podjęcie 
wyzwania nauczania domowego, ale którym zależy na integralności 
wychowawczo-edukacyjnej, muszą tworzyć własne szkoły i środowiska 
edukacyjne. Muszą to być miejsca, gdzie będzie dominował prymat 
wychowania nad edukacją. Gdzie wąsko specjalistyczne sukcesy edukacyjne 
poszczególnych uczniów będą wzmacniane solidną dawką wiedzy 
humanistycznej i religijnej. Takie placówki muszą być oparte na pełnych 
rodzinach, bardzo dobrych nauczycielach i ich wzajemnej zgodzie co do 
wzorców wychowawczych i stosowanych metod nauczania. Muszą też 
zaoferować wychowanie i edukację od przedszkola do matury. Właśnie takie 
szkoły przemienią Polskę i takie projekty już w naszym kraju istnieją18.

ZDEFINIOWANE CELE I SkUTECZNA METODA
Musimy sobie odpowiedzieć na pytania: Czego ma nauczyć współczesne 

Collegium Nobilium? Kto jest w niej dla kogo – rodzice dla szkoły, czy szkoła 
dla rodziców? Czy jest możliwy taki model, w którym wysiłki wychowawcze 
podejmowane w domu, nie zostaną zniweczone w szkole? Jaką metodę pracy 
zastosować? 

Zanim spróbuję naszkicować odpowiedź na te pytania, jeszcze jedno 
generalne zastrzeżenie – żadne z zaproponowanych poniżej rozwiązań 
nie będzie miało sensu bez pełnego, świadomego i konsekwentnego 
zaangażowania obojga rodziców w wychowanie i edukację swoich dzieci.

17  Zob. http://www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy/archiwum/2008/10/prymus.html 
18  Zobacz: www.sternik.edu.pl 
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Czego ma nauczyć szkoła? Większość rodziców bez względu na swój 
światopogląd jest, moim zdaniem, gotowa zaakceptować następujące cele 
edukacyjno-wychowawcze do postawienia sobie i szkole. Zatem powinna ona 
nauczyć: 

1) szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego; 
2) nawyku wykonywania swojej pracy na czas i z największą możliwą 

starannością; 
3) zdolności koncentracji nabytej poprzez lata ćwiczeń; 
4) swobody i precyzji w wyrażaniu pisemnym i ustnym; 
5) umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów; 
6) ducha przyjaźni, pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji;
7) poznawania życia bohaterów w historii i literaturze; 
8) patriotyzmu szanującego inne kultury i narody; 
9) uznania dla artystycznego piękna we wszelkich formach; 
10) nawyku kultury fizycznej i zdrowego życia. 

I dodatkowo poprzez osobisty przykład rodziców, nauczycieli i kolegów 
miłości do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

Jaką metodą to osiągnąć? Prostą, starą i sprawdzoną a dzięki temu, 
w tym cywilizacyjnym zamęcie, tak nowoczesną. Niestety dla bardzo wielu 
nauczycieli i rodziców nie do przeskoczenia. Jak zatem wychowywać i uczyć: 
(1) Przez osobisty przykład – gdzie dzieci widzą dobre nawyki u rodziców, 
nauczycieli i swoich kolegów; (2) przez zalecane ćwiczenia, gdy dzieci są 
zachęcane do praktykowania dobrych nawyków, wykonując np. dobrze 
swoją pracę i podejmując wymagające wyzwania dydaktyczne; (3) przez 
wyjaśnienia słowne, kiedy dzieci otrzymują konieczne wyjaśnienia tego, 
co widzą i robią poprzez pogadanki i rozmowy indywidualne z rodzicami 
i nauczycielami (w takiej właśnie, a nie innej, kolejności!). 

Kto jest dla kogo – rodzice/dzieci dla szkoły (nauczycieli), czy 
odwrotnie? Doświadczenie dwudziestu lat społecznych i prywatnych 
szkół pokazuje, że podstawą sukcesu dobrej szkoły są jasno ustalone 
i konsekwentnie przestrzegane przez wszystkich uczestników projektu 
zasady. Wygra taki projekt, gdzie zarówno rodziny, jak i nauczyciele uznają, 
że są dla siebie a nie przeciw sobie. Jednak oznaczać to musi, że zarówno 
rodzice, jak i nauczyciele uznają prymat wychowania (opartego na własnym 
przykładzie) nad dydaktyką (edukacją). Dzisiaj nie tylko dla większości, 
ale też i dla elit, to bardzo trudne wyzwanie – odrzucić myślenie o szkole 



jako punkcie świadczenia usługi edukacyjnej i zacząć działać na rzecz 
tego, by stała się miejscem formowania dobrych nawyków i wychowania 
pełnowymiarowego człowieka. Pisałem o tym wyżej, ale przypomnę, że 
chodzi nie tylko o umysł i ciało, ale też wolę, uczucia i duchowość. 

WOLNOść PRAkTYkOWANA W DOMU I SZkOLE
Czy jest możliwy taki model współdziałania, gdzie wysiłki wychowawcze 

podejmowane w domu nie zostaną zniweczone w szkole? Moim zdaniem jest. 
Jednak nie odnajdą się w nim ci, którzy zapominają, nie wiedzą lub wręcz 
nie akceptują faktu, że to oboje rodzice są pierwszymi i najważniejszymi 
wychowawcami. W takim projekcie źle poczują się także nauczyciele 

i dyrektorzy nieświadomi, obojętni lub niechętni zasadzie, że to szkoła 
wspiera wysiłki rodziców, ale ich nie zastąpi – zwłaszcza w sprawach 
zasadniczych. 

Dobrym przykładem na to jest kwestia przedmiotu wychowanie do 
życia w rodzinie. W szkole opartej na powyższych zasadach taki przedmiot 
nie ma racji bytu. Tę lekcję dzieci mają w domu każdego dnia. Ponieważ 
w takim modelu – gdzie szkoła nie zastępuje rodziców – nie ma miejsca 
na odbieranie rodzicom ich najważniejszych uprawnień i obowiązków. 
Oni sami też nie powinni pozwolić sobie na to, by jakikolwiek nauczyciel 
wkraczał w najbardziej intymną strefę ich rodzinnego życia. Nie oznacza 
to, że tacy rodzice nie będą rozmawiali ze swoimi dziećmi o seksualności. 
Wprost przeciwnie, będą to robili, ale osadzą to w kontekście miłości, a nie 
tylko przyjemności. Tak będzie też z każdym innym tematem, gdzie poprzez 
polityczną poprawność próbuje się w szkołach odwracać wektory dobra i zła.

Siła tego przekazu będzie zwielokrotniona dowodem życia mówiących 
o tym rodziców. I odwrotnie: pustka domowych relacji lub ich mechaniczność 
obnażą całą hipokryzję rodzicielskich rad. Bo wychowanie to osobisty 
przykład. Tak samo jest z pracowitością, wiernością, silną wolą, odwagą, 

Wychowanie to osobisty przykład. Tak samo 
jest z pracowitością, wiernością, silną wolą, 
odwagą, międzyludzką solidarnością czy 
obywatelskim zaangażowaniem.
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międzyludzką solidarnością czy obywatelskim zaangażowaniem19. 
Niepraktykowana na co dzień w domu przez rodziców, być może nie zostanie 
wcale odkryta przez ich małe, jak i dorosłe dzieci. Jeśli sami rodzice nie są 
praktykami dobrych nawyków, to niech nie narzekają, że ich dzieci też ich nie 
mają. Nie ma też co oczekiwać, że szkoła nauczy praktykowania cnót, jeśli 
zatrudnieni tam nauczyciele będą tych cnót antywzorem20. 

Nie miejmy złudzeń – jeśli nie mamy swojej wolnej woli, bo zastąpiło 
ją stadne myślenie, jeśli nasze uczucia sprowadzamy do chciwości 
i pożądliwości, a naszą religią staje się konsumpcjonizm, to nie miejmy 
nadziei na wychowanie naszych dzieci na wolnych ludzi. Wolności nie kupimy 
za żadne pieniądze, musimy ją potwierdzać i wywalczać każdego dnia. Trzeba 
to robić tak, aby nasze dzieci to widziały i rozumiały.

Zbudowane i funkcjonujące na wyżej opisanych zasadach Collegium 
Nobilium to dla wszystkich uczestników projektu ogromny wysiłek, aby 
relacje między nauczycielami a rodzicami, między samymi nauczycielami, 
a także między samymi rodzicami oprzeć na szczerej woli służenia innym 
pomocą. Woli opartej na uprzejmości, domniemaniu dobrej woli innych, 
szacunku dla praw i wrażliwości innych oraz na domniemaniu niewinności. 

Takiej relacji oczywiście nie zbuduje się w układzie klient i usługodawca, 
z jakim najczęściej mamy do czynienia w szkołach niepublicznych. Taka 
relacja nie powstaje też w zbyt wielu szkołach publicznych, gdzie dzieci są 
traktowane jak masa do przemielenia, a nieliczni rodzice-wychowawcy jak 
intruzi i ignoranci z nadmiernymi oczekiwaniami wobec przedstawicieli kasty 
oświeconych nauczycieli21.  

19  Polskie dzieci i młodzież są zaangażowane społecznie w takim samym stopniu jak ich rodzice. Czyli słabo 
i coraz słabiej na kolejnych szczeblach edukacji. Zob. Badania Rodziców 2009 w ramach społecznego programu 
Bezpieczna szkoła s. 18-21; www.szkolabezprzemocy.pl Może warto potraktować te wyniki jako kolejny dowód 
na to, że osobisty przykład obywatelskiego zaangażowania rodziców jest kluczem do takiegoż zaangażowania 
ich dzieci. 

20  Zarówno uczniowi, jak i rodzice w pytaniach o przemoc w szkole wskazują m.in. takie kategorie: używanie 
obraźliwych słów przez nauczyciela (21,6 proc. uczniów, 5,2 proc. rodziców); straszenie przez nauczyciela (15 
proc. uczniów, 3,9 proc. rodziców); wyrzucenie z klasy przez nauczyciela (13,9 proc. uczniów, 4,6 proc. rodzice); 
stosowanie przemocy fizycznej przez nauczyciela (7 proc. uczniowie, 0,9 proc. rodzice). Wyniki te pokazują, jak 
mało rodzice wiedzą o tym, co się dzieje z ich dziećmi w szkole, jak i to, że i sami nauczyciele nie są wychowaw-
cami, tylko trenerami edukacyjnymi, którym w momentach wychowawczej bezradności puszczają nerwy. Zob. 
Badania Rodziców 2009 w ramach społecznego programu Bezpieczna Szkoła, s. 12, www.szkolabezprzemocy.pl

21  Tacy rodzice to naprawdę wyjątki. Zarówno cytowana już Diagnoza Szkolna 2009, jak i wykonane w jej 
ramach Badania Rodziców 2009 jasno pokazują, że zdecydowana większość rodziców (80 proc.), bez względu na 
typ szkoły i miejsce zamieszkania jest ze szkoły swoich dzieci zadowolona. Czy jest zatem tak dobrze? Wprost 
przeciwnie, badania pokazują, że wynika to raczej z wychowawczej abdykacji, która wprowadza w stan błogiej 
niewiedzy na temat tego, co rzeczywiście robią ich dzieci, i beztroski wychowawczej o ich przyszłość jako ludzi. 
Zob. Badania Rodziców 2009 w ramach programu społecznego Bezpieczna Szkoła, s. 7-9. 



WYCHOWANIE I EDUkACjA DO WOLNOśCI
Wychowanie i edukacja do wolności to trudne wyzwanie dla każdego. 

Jedyny patent, jaki się przez stulecia sprawdził, to właśnie siła osobistego 
przykładu i zaangażowania rodziców oraz nauczycieli wspólnie pracujących 
i wspierających się w wysiłkach na rzecz wychowania i edukowania. 

Można znaleźć przykłady znakomitych rodziców niewierzących. 
Jak i przykłady katolickich działaczy, publicystów, intelektualistów czy 
celebrytów, którzy publicznie toczą cywilizacyjne boje, a przegrywają wojnę 
o zachodnią cywilizację we własnej rodzinie. Jakże często są to rodziny, gdzie 
ojcowie wszystkie kwestie dotyczące wychowania i edukacji zepchnęli na 
swoje żony. Sami zajęci zbawianiem świata nie zauważają, jak walą się światy 
ich własnych dzieci. Łatwo namawiać ludzi do trudnych wyborów, trudniej 
ich dokonywać. O tym, że warto, zaświadczy zapewne wielu rodziców. 

Projekt, który opisałem, istnieje. To szkoła dla zwyczajnych rodzin. Rodzin, 
które być może nie kupią sobie willi nad Morzem Śródziemnym, może nie 
zostawią swoim dzieciom mieszkań, działek i udziałów. Natomiast dzieci 
te mają szansę dostać bardzo dobre wędki (edukacja), które będą używać 
w sposób roztropny i etyczny (wychowanie), także na chwałę i pożytek 
Rzeczpospolitej. █
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Wychowanie – intuicja czy strategia?
Autor Autorski

WYCHOWANIe

Czy odpowiedzią na współczesny kryzys wychowania jest powrót do 
starych, sprawdzonych wzorców w tej dziedzinie? Czy wystarczy intuicja 
i zdrowy rozsądek rodziców, aby byli oni w stanie rozwiązać wszystkie 
napotkane problemy? A może potrzeba dziś nowego podejścia, które nie 
będzie stanowiło zwykłej kopii dawnych rozwiązań, ale dostosowanie 
sprawdzających się od lat zasad wychowania do wymogów współczesności?

JANUSZ WARDAK



Stephen Covey, znany autorytet 
z dziedziny zarządzania i efektywności 
osobistej, w książce 7 nawyków 
szczęśliwej rodziny porównuje 
obrazowo wychowanie dzieci do lotu 
samolotem, który ciągle zmierza do 
jasno określonego celu, nawet jeśli 
trudne warunki pogodowe zmuszają 
go czasami do zboczenia z trasy.

CO SIę ZMIENIłO?
Kiedy dzisiejsi rodzice spotykają się z różnymi formami edukacji, które 

mają pomóc im w wychowaniu dzieci, często zadają sobie pytanie: czy 
to wszystko naprawdę jest potrzebne? Przecież nasi rodzice i dziadkowie 
doskonale sobie bez tego radzili. Przecież nie mieli żadnego specjalnego 
przygotowania, nie kończyli kursów, w większości przypadków nie czytali 
nawet książek na te tematy, a jednak potrafili – na ogół – swoje dzieci 
dobrze wychować. Nietrudno jednak zauważyć, że środowisko, w jakim 
odbywało się wychowanie kilkadziesiąt lat temu, było diametralnie różne 
do współczesnego. Cała kultura otaczająca człowieka była, przynajmniej 
w cywilizacji chrześcijańskiej, prorodzinna. Rodziny spędzały ze sobą 

- intuicja czy
strategia?



nieporównanie więcej czasu, matki rzadko podejmowały pracę poza domem, 
poświęcając się całkowicie pielęgnowaniu ogniska domowego, a negatywne 
zachowania, które szkodziły rodzinie, spotykały się z powszechnym 
odrzuceniem. 

Dzisiaj świat przeszedł zmiany, które w ogromnym stopniu odbijają się 
na rodzinie. Rodzice – bardzo często oboje – istotną część dnia spędzają 
poza domem, przez co nie mają czasu ani dla siebie nawzajem, ani dla 
dzieci. Także dzieci długo pozostają poza domem – w przedszkolu, szkole, na 
zajęciach dodatkowych – a kiedy wracają, ogromną część czasu poświęcają 
na korzystanie z medialnych rozrywek – telewizji i komputera, które zamiast 
życia rodzinnego promują indywidualizm. Na dodatek niemal cała otaczająca 
kultura, która oddziałuje dziś na dzieci silniej niż kiedykolwiek, promuje 
wartości nie służące ani rodzinie, ani samemu człowiekowi. Jaki bowiem 
przekaz odczytuje z mediów młody człowiek? „Myśl na pierwszym miejscu 
o sobie”. „Zaspokajaj swoje zachcianki najszybciej jak to możliwe”. „Nikt nie 
ma prawa ci narzucać, jak masz postępować”, itd. 

Wiele znanych osobistości show-biznesu, przedstawianych przez media 
jako autorytety od wszystkiego, daje świadectwo – swoimi wypowiedziami 
i życiem – że rodzina jest ważna, ale... tylko tak długo, jak pozwala mi 
realizować moje marzenia i potrzeby – jeśli pojawiają się trudności, 
najlepszym rozwiązaniem jest rozstanie i „nowa miłość”. I wreszcie 
struktura rodzinna zmieniła się zasadniczo. Zamiast licznych, często 
wielopokoleniowych rodzin, mieszkających blisko rodziców, dziadków 
i krewnych, rodzice są dziś często pozostawieni sami sobie, z dala od 
krewnych i znajomych. Z tego też powodu świetnie funkcjonujący wcześniej 
system przekazywania wartości i doświadczeń między pokoleniami, dziś 
praktycznie nie działa. Tym bardziej że dziadkowie, jeśli już mają realny 
wpływ na wychowanie swoich wnuków, próbują często albo bezrefleksyjnie je 
rozpieszczać, albo stosować stare rozwiązania wychowawcze, które okazują 
się chybione.

Mimo tych dramatycznych zmian kulturowych bardzo wielu rodziców 
nadal próbuje dziś wychowywać swoje dzieci, opierając się wyłącznie 
na własnej intuicji. Kiedy rozmawiamy na temat edukacji i rozwoju 
rodziców, dość często słyszymy stwierdzenie: „Nikt mi nie będzie mówił, 
jak wychowywać moje dzieci”. Stwierdzenie to jest nawet w pewnym 
sensie słuszne, bowiem pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są 
zawsze rodzice i z tego względu nikt nie powinien narzucać im sposobu 
wychowywania własnych dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie powinni oni 
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korzystać z wiedzy specjalistów i przede wszystkim z doświadczeń innych 
rodziców, aby potem świadomie wybierać rozwiązania, jakie uznają za 
najlepsze dla swojej rodziny. 

CO TO ZNACZY WYCHOWYWAć?
Czym jest zatem wychowanie dzisiaj? Profesor Fernando Corominas, 

prezes Europejskiego Instytutu Badań Edukacyjnych, który od ponad 
trzydziestu lat prowadzi badania w dziedzinie wychowania w rodzinie, 
redaktor naczelny wydawanej także w Polsce serii książek „Budować rodzinę”, 
pisze tak: „Wychowanie jest nauką i sztuką; sztuką, ponieważ nie posiada 
ścisłych reguł i każdy przypadek jest inny, każda sytuacja jedyna w swoim 
rodzaju, bo każda osoba jest niepowtarzalna. Jednocześnie jednak jest nauką, 
i jako taką trzeba ją poznać, zgłębić i poświęcić temu czas i wysiłek. Nie jest 
to wiedza wrodzona, a w dzisiejszych czasach doświadczenie w dziedzinie 
wychowania przejęte od naszych rodziców nie jest wystarczające, a nawet – 



ośmieliłbym się powiedzieć – często przynosi przeciwny wprost skutek”1. 
Tak więc intuicja w wychowaniu okazuje się narzędziem dość zawodnym. 

Dobrym przykładem może być decydowanie o tym, w jakim wieku dziecka 
zająć się konkretnymi aspektami jego rozwoju. Wielu rodziców uważa, że jest 
w stanie samodzielnie odgadnąć, w jakim wieku ich dziecko będzie zdolne 
np. nauczyć się wiązać buty, sprzątać w swoim pokoju czy też modlić się i być 
posłuszne. Tymczasem wielu autorów wskazuje na fakt, że najlepszy czas na 

wykształcenie wielu umiejętności przypada znacznie wcześniej niż rodzice 
przypuszczają. Określają to bowiem tzw. okresy sensytywne, czyli okresy 
szczególnej wrażliwości dziecka do rozwinięcia danej umiejętności. 

I tak np. okazuje się, że najlepszy okres do nauczenia się przez dziecko 
porządku kończy się (sic!) w piątym roku życia, a miłości do Boga poprzez 
przykład rodziców w szóstym roku życia, podczas gdy rodzice zabierają się 
najczęściej za jedno i za drugie w sposób świadomy o wiele później (jeśli 
w ogóle). Oznacza to, że w celu uzyskania takiego samego efektu muszą 
włożyć o wiele więcej wysiłku. Dość rzadko rodzice uświadamiają sobie, że 
najintensywniejsze okresy wychowania to okresy 0-3 i potem 4-6 rok życia 
(które jeden z twórców Akademii Familijnej, Raphael Pich, określał jako złoty 
i srebrny okres wychowania), a w wieku 12 lat kończy się 80 proc. okresów 
sensytywnych2, czyli wykształcenie większości cech dziecka, których nie 
zdążyło ono do tego czasu nabyć, staje się o wiele trudniejsze (choć na 
szczęście nie niemożliwe). Nie chodzi tu w żadnym razie o wpisywanie 
się w wyścig szczurów, zgodnie z którym szczęście naszego dziecka 
równoznaczne jest z jego wynikami dydaktycznymi i pewnym zespołem 
umiejętności praktycznych, w związku z czym: im wcześniej „napakujemy” 
go odpowiednią liczbą zajęć sportowych, kółek zainteresowań, nauki języków 

1  F. Corominas, Wychowywać dziś, tłum. K. Radzikowska, Warszawa-Ząbki 2006, s. 12.
2  Tamże, s. 163.

Najbardziej zaniedbywanym elementem 
okazuje się kształtowanie woli i charakteru 
dziecka, na które składają się określone 
sprawności, zwane tradycyjnie cnotami.



151 

Wychowanie – intuicja czy strategia?

itp. – tym większe szczęście on osiągnie. Mówimy tutaj o całościowym 
i harmonijnym rozwoju człowieka, przebiegającym według określonych reguł, 
których rodzice – kierując się intuicją – nie zawsze są w stanie zaplanować.

CAłOśCIOWA WIZjA WYCHOWANIA
Powróćmy zatem do pytania: czym jest wychowanie? Czy jest tylko 

przekazywaniem wiedzy i umiejętności praktycznych? Czy może jest podobne 
do tresury? A może chodzi o przestrzeganie zasad savoir-vivre’u? Z pewnością 
każdy rodzic pragnie szczęścia swoich dzieci. Jeśli więc dobre wychowanie ma 
umożliwić osiągnięcie tego celu, to nietrudno zauważyć, że musi ono spełnić 
znacznie więcej warunków, by było skuteczne i kompletne. Cóż bowiem 
z tego, że chłopiec czy dziewczynka świetnie opanuje w okresie dzieciństwa 
i młodości trzy języki obce, jazdę konno, pływanie, grę w tenisa itp., co 
z tego, że świetnie zda maturę i ukończy prestiżową uczelnię, jeśli w życiu 
dorosłym będzie człowiekiem nieuczciwym, zgorzkniałym, niezdolnym 
szanować i kochać innych, a więc w ostateczności – nieszczęśliwym, nawet 
jeśli to nieszczęście będzie ukryte pod pozorami powodzenia zawodowego 
i finansowego.

Jeśli więc wychowanie ma być skuteczne, musi uwzględniać całego 
człowieka, we wszystkich jego wymiarach, a więc nie tylko rozum i ciało, 
ale także sferę duchową, uczucia i wolę. Tymczasem współcześni rodzice 
dość rzadko dostrzegają tę szerszą perspektywę i cały swój wysiłek wkładają 
w rozwój sfery rozumu (intelektualnej) i ewentualnie ciała, zaniedbując 
poważnie pozostałe obszary. Wynika to nie tylko z ich osobistego pojmowania 
kwestii sukcesu życiowego, choć czasami z pewnością tak jest – jeśli rodzice 
uważają, że najważniejsze w życiu jest mieć prestiżową, dobrze płatną 
pracę oraz być zdrowym – to prawdopodobnie przekażą swemu potomstwu 
dokładnie takie samo nastawienie. Jednak w wielu przypadkach rodzice mają 
inną perspektywę – cenią pracowitość, uczciwość, dobre relacje z innymi, 
a mimo to presja otoczenia oraz brak refleksji nad istotą wychowania 
prowadzą do tego, że faktyczny sposób wychowywania ich dzieci zupełnie 
odbiega od tego, co oni sami uznają za istotne.

Kluczowym, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanym elementem 
okazuje się kształtowanie woli i charakteru dziecka, na które składają się 
określone sprawności, zwane tradycyjnie cnotami. Pod tym względem trudno 
mówić o jakimkolwiek postępie czy zmianie – bowiem sam człowiek, jego 



natura się nie zmieniają – zmieniają się tylko narzędzia, które mogą pomóc 
osiągnąć określone efekty. O znaczeniu, a jednocześnie zaniedbywaniu 
wychowania w cnotach pisał m.in. wybitny polski pedagog z I połowy XX 
wieku o. Jacek Woroniecki OP: „Pedagogika jako nauka o wychowaniu winna 
uważać za główne swoje zadanie poznanie procesu nabierania nawyków 
czy też sprawności, a to zarówno dodatnich (cnót), które należy zaszczepiać, 
jak i ujemnych (wad), z którymi należy walczyć. (...) Pedagogika ostatniego 
okresu coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że centralnym jej zagadnieniem jest 
nawykanie do dobrego, i jest to niewątpliwie bardzo pocieszającym objawem, 
wobec zapomnienia, w jakim się to zagadnienie znajdowało w ostatnich 
wiekach”3. 

Tak więc cel jest bardzo ambitny – harmonijne uformowanie osoby 
ludzkiej we wszystkich jej wymiarach – a jednocześnie otoczenie stało się 
niesprzyjające i dawne rozwiązania straciły swą aktualność. Posługiwanie 
się intuicją wydaje się dziś rozwiązaniem mało efektywnym, nawet jeśli 
kiedyś działało nieźle: „Nasi rodzice wychowywali nas, kierując się intuicją, 
instynktem, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, i ta formuła była w swoim czasie 
skuteczna, chociaż dziś moglibyśmy uznać ją za ryzykowną”4. Dlatego też 
jedynym sposobem, aby to zadanie zrealizować, jest podejście do niego 
w sposób planowy, projektowy, wręcz strategiczny. 

WYCHOWANIE jAkO STRATEGIA
James Stenson, wybitny pedagog amerykański, opisuje to podejście 

strategiczne następująco: „Nie ma ważniejszego zadania niż efektywne 
wychowanie dzieci, kierowanie nimi, by stały się kompetentnymi 
odpowiedzialnymi osobami, które z zaangażowaniem żyją zgodnie 
z chrześcijańskimi zasadami. Tak jak każde inne wielkie przedsięwzięcie, 
zadanie to wymaga poważnego i długofalowego planowania i wizji, którą 
możemy określić jako myślenie strategiczne. Problem polega jednak na 
tym, że większość rodziców jest dzisiaj ogromnie zajętych codziennymi 
szczegółami życia rodzinnego. Nie jest łatwo myśleć długofalowo, podjąć 
refleksję nad naprawdę istotnymi pytaniami z życia rodzinnego: Dokąd 
zmierzamy? Na jakich ludzi mamy nadzieję wychować nasze dzieci?”5. 
Podobnie definiuje to znany autorytet z dziedziny zarządzania i efektywności 
osobistej, Stephen Covey, który w książce 7 nawyków szczęśliwej rodziny 
porównuje obrazowo wychowanie dzieci do lotu samolotem, który ciągle 

3  J. Woroniecki OP, W szkole wychowania, Lublin 2008.
4  F. Corominas, dz. cyt., s. 12
5  J. Stenson, Upbringing, Scepter Publishers 1991, s. 9. 
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zmierza do jasno określonego celu, nawet jeśli trudne warunki pogodowe 
zmuszają go czasami do zboczenia z trasy. 

Czy rodzice są w stanie samodzielnie taką strategię stworzyć i ją 
konsekwentnie realizować, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo niesprzyjające 
otoczenie? Wydaje się to dziś coraz trudniejsze, jeśli nie wręcz niemożliwe. 
Tak więc powstaje potrzeba ich poważnego zaangażowania w inicjatywy 
edukacyjne, które mogą im pomóc w realizacji tego zadania. Nie chodzi tu 
o formy czysto akademickie, bo kluczem nie jest sama wiedza, lecz połączenie 
wiedzy z praktycznymi umiejętnościami jej zastosowania, z możliwością 
skonfrontowania własnych doświadczeń z doświadczeniami innych rodziców. 
Na szczęście świadomość tego faktu jest wśród rodziców coraz większa, 
coraz większa jest też oferta tego typu rodzicielskiej edukacji. Potrzeba 
też dobrych publikacji, które pokażą rodzicom, jak w praktyczny sposób 
skutecznie wychowywać swoje dzieci, mając jednocześnie przed sobą jasny 
obraz celu, jaki chcemy osiągnąć – na szczęście tutaj też jest coraz lepiej. 
Przede wszystkim potrzeba jednak przełamania poczucia niemożności oraz 
woli działania, a także więcej optymizmu i wiary rodziców w to, że choć 
dzisiejsze wychowanie jest znacznie trudniejsze niż kiedyś, to nadal możliwe 
jest robienie tego w sposób skuteczny, tzn. taki, który da szansę na szczęśliwe 
życie następnych pokoleń.  █
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Wszyscy dobrze wiemy, jak powinno wyglądać dzieciństwo każdego 
chłopca. Nosimy w sobie sielskie obrazy Tomka Sawyera i Hucka Finna, 
chłopców wymieniających się swymi skarbami, noszących proce w tylnych 
kieszeniach spodni, łażących po drzewach, budujących domki w ich koronach 
i oświadczających wzgardliwie, że „wszystkie dziewczyny są głupie”. Jeśli 
jesteśmy rodzicami synów, wiemy dobrze, jak wygląda chłopak przejawiający 
instynkty przywódcy, opiekuna i obrońcy, jak staje się bohaterem, pogromcą 
złoczyńców. Nawet kilkuletni chłopcy nie potrzebują żadnej zachęty, by wziąć 
kawałek patyka i używać go jako miecza bądź pistoletu.

Zarówno we własnym domu, jak i w moim gabinecie nie raz 
obserwowałam zachowanie chłopców, jakby żywcem wyjęte z książek Marka 
Twaina. Jednakże już zbyt długo oszukujemy samych siebie, twierdząc, że nie 
ma różnicy między chłopcami i dziewczynkami, i zmuszając dziewczęta, by 
były bardziej agresywne, mocniej skoncentrowane na współzawodnictwie 
i aby chętniej zajmowały się naukami ścisłymi z matematyką na czele. Wydaje 
się nam, że powinniśmy uspokajać zbyt żywych chłopców, by byli bardziej 
potulni i zgodni, no i żeby nie robili tyle hałasu. Oczywiście, jako kobieta 
lekarz gorąco zachęcam dziewczęta, by bardziej przykładały się do nauki 
przedmiotów ścisłych, jednakże przerabianie naszych dzieci na istoty, którymi 
nigdy nie miały być, przy pomocy manipulacji socjologicznych prowadzonych 
przez inżynierów społecznych, jest z gruntu złe. Chłopcy stają w obliczu 
jeszcze większych wyzwań niż dziewczęta, ponieważ na naszych oczach 
dokonuje się redefinicja ich potrzeb i cech osobowości.

Chłopcy i dziewczęta wnoszą w świat inne wartości. Musimy pozwolić, by 
chłopcy byli sobą, musimy rozpoznać wartość chłopięctwa i zrozumieć, jak 
my, rodzice, możemy pomóc swym synom wyrosnąć na dojrzałych, pewnych 
siebie i rozważnych mężczyzn. Tak, mówię o tych samych chłopcach, którzy 
z upodobaniem trzymają w kieszeniach żaby i zaskrońce, mają wiecznie 
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zapiaszczone włosy i przeszłość obciążoną ciężkimi karami za zbite piłką 
szyby. Chłopcy robią często rzeczy, o których dziewczęta czy kobiety nawet 
by nie pomyślały – jednak ma to swoją wartość. Weźmy na przykład 
ośmioletniego Stasia, który mnie, lekarkę z dwudziestoletnim stażem, nauczył 
w końcu czegoś pożytecznego: jak zbudować pułapkę na niedźwiedzie.

– Najpierw, pani doktor, trzeba wykopać naprawdę głęboki dół. Musi być 
tak duży, żeby pani mogła się w nim cała zmieścić! – tu Staś rozłożył szeroko 
ręce, by pokazać wielkość dołu. – Potem do dołu trzeba nasypać dużo bardzo 
ostrych patyków. A potem warto go przykryć gałęziami – teraz jego ręce 
poruszały się szybko, łamiąc gałązki i rozkładając patyki.

– Wie pani, razem z Tomkiem kładziemy zawsze na wierzchu dużo liści 
i gałęzi. Wtedy niedźwiedzie nie wiedzą, gdzie jest ta pułapka.

Staś, pełen dumy, opowiadał mi to wszystko z przejęciem, spytałam go 
więc, czy kiedykolwiek widział niedźwiedzia „na żywo”? Tylko kilka razy, 
stwierdził, może z osiem albo z dziesięć.

Mama Stasia zdziwiła się nieco, słysząc, że oczywiście niedźwiedzie 
pokazują się tylko w nocy. Niedźwiedzie potrzebują przecież dużo snu 
w dzień, gdy chłopcy robią te pułapki; poza tym w jego ogrodzie rośnie tylko 
kilka drzew, a niedźwiedzie mieszkają z reguły w dużych lasach.

Chłopcy z drugiej klasy1 z zapałem budują w lasach pułapki na 
niedźwiedzie i zamieniają kanapy w salonie na pokłady bombowców, 
korzystając przy tym z pianki do golenia, by zaznaczyć pasy startowe lotniska. 
Czwartoklasiści z kolei detonują małe bomby zrobione z folii aluminiowej 
i siarki zdrapanej z zapałczanych główek. Wynudzają od rodziców zgodę na 
kupno pistoletów na kulki i strzelają z nich potem do żarówek, które pękają 
z ogłuszającym hukiem. Chłopcy z szóstej klasy próbują budować (i odpalać) 
rakietę kosmiczną, albo ścigają się gromadami na rowerach, dopóki nie padną 
ze zmęczenia, pękając ze śmiechu. Dlaczego? Ponieważ energiczni i zdrowi 
chłopcy lubią sprawdzać granice swoich możliwości fizycznych i umysłowych. 
To jest po prostu fajne. Lubią się siłować i grać w piłkę, lubią wymyślać 
stale coś nowego, zrobić jakiś wybuch, naprawić coś albo coś rozkręcić, 

1  Amerykański system szkolnictwa, do którego odniesienia pojawiają się w całym tekście niniejszej książki, 
jest bardzo złożony i zmienia się w zależności od stanu. W przybliżeniu jest on nieco podobny do polskiego: 
szkoła podstawowa zaczyna się w wieku 6-7 lat i trwa 5-6 lat. Dalej następuje szkoła średnia (ang. Middle School 
lub Junior High School), która trwa 3 lata, a dalej 3-4 letni odpowiednik naszego liceum, określany jako szkoła 
wyższa (ang. High School lub Senior High School). Stąd też często Amerykanie operują numerem klasy (1-12), do 
której chodzi dziecko. Wszyscy uczniowie kończą jednakże te szkoły i mogą rozpocząć naukę na Uniwersytecie 
lub w tzw. College’u w jednakowym dla wszystkich wieku 18 lat (przyp. tłum.).



aby dowiedzieć się, jak to działa – chcą stać się ekspertami od wszystkiego, 
począwszy od pułapek na niedźwiedzie aż po wyniki wszystkich meczów 
sportowych.

NASI CHłOPCY SĄ W NIEBEZPIECZEńSTWIE
Dzisiaj jednak zdrowe, naturalne chłopięctwo jest przedmiotem 

zmasowanych ataków. Zagrażają mu nie tylko koncepcje edukacyjne, które 
dewaluują męskość i chłopięcość, lecz także szerokie zmiany społeczne: 
powszechne rozwody i znaczny wzrost liczby rodzin z jednym rodzicem2, 
które pozbawiają chłopców niezbędnych kontaktów z ojcami, których 
potrzebują. Współczesna, toksyczna kultura nie tylko stanowi poważne 
zagrożenie dla chłopców, ale także jest bardzo niebezpieczna dla dziewcząt.

My, rodzice najlepiej wiemy, że współczesne chłopięctwo zmienia się 
– niestety na gorsze. Chcielibyśmy, aby nasi synowie byli tacy jak Staś, by 
budowali fortece z gałęzi i pułapki na niedźwiedzie. Nie chcemy, by całymi 
dniami strzelali do kosmitów, grając w gry komputerowe. Ciągle jeszcze 
pamiętamy, jak chłopcy chadzali na ryby i siedząc pod drzewem, marzyli 
o przyszłości. Teraz boimy się, że odgradzają się od nas swoimi iPod’ami ze 
słuchawkami na uszy i internetową pornografią. Jeśli dorastałeś w latach 
60., 70. albo nawet 80. mogłeś bezpiecznie przeglądać sobie dostępne kanały 
w telewizorze, ponieważ sieci telewizyjne trzymały się pewnych standardów 
moralnych. Dzisiaj krzywimy się z odrazą, widząc, jak chłopcy zasypywani 
są tanimi, ordynarnymi dialogami i obrazami, które niosą złe wartości 
i degradują, czy wręcz gwałcą chłopięcą wyobraźnię. Nawet gdy oglądają 
mecz w telewizji, czujemy ściskanie w żołądku, wiedząc, że w przerwie 
meczu reklamy szybko poinformują ich o Viagrze, dysfunkcjach w erekcji 
i – z całą pewnością – o nieprzyzwoitych, starszych od nich kobietach. Na 
zewnątrz zajmujemy się naszą pracą i udajemy, że wszystko jest w porządku, 
jednak w środku przez cały czas wstrzymujemy oddech.

Przez ostatnie dziesięć lat psychologowie napisali całe tomy o problemach 
emocjonalnych, jakich doświadczają chłopcy; nauczyciele podnosili alarm, 
gdyż zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich chłopcy wypadają 
w nauce znacznie gorzej od dziewcząt: mają coraz słabsze wyniki na maturze, 
coraz mniej z nich kończy studia. W moim fachu – medycynie – pojawia 
znacznie mniej mężczyzn – kandydatów na lekarzy.

2  W USA rodziny z jednym rodzicem stanowią ok. 21 proc. wszystkich rodzin, z czego prawie 90 proc. jest 
prowadzonych przez matki (źródło: US Census Bureau: Living Arrangements of Children: 2001, dokument P70-104, 
lipiec 2005. (Biuro Spisu Powszechnego w USA, Warunki życia dzieci: 2001. Dostępne pod adresem: http://www.
census.gov/prod/2005pubs/p70-104.pdf) (przyp. tłum.).
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Amerykańska Akademia Pediatrii przypomina nam, lekarzom, o tym, jak 
ważna jest wczesna diagnoza autyzmu, ponieważ zachorowalność na autyzm 
bardzo wzrasta właśnie u chłopców. Odnotowujemy także gigantyczny 
wzrost zachorowań na ADHD3 wśród chłopców. U dziewcząt nie odnotowuje 
się aż takiego wzrostu. W mojej ponad dwudziestoletniej praktyce nigdy nie 
widziałam tylu chłopców mających problemy z nauką, hiperaktywnością, 
wszechogarniającą nudą i depresją, jak przez ostatnie pięć lat.

W międzyczasie socjologowie wytworzyli ogromne ilości danych na 
temat społecznych skutków teorii „równości płci”4, gospodarstw domowych 

3  ADHD – (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficy-
tem uwagi lub zaburzenie hiperkinetyczne. Grupa zaburzeń charakteryzujących się brakiem wytrwałości w re-
alizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności 
do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością. 
ADHD występuje u 4-8 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), głównie u chłopców. Częstość wystę-
powania zmniejsza się o 50 proc. na każde 5 lat. U ok. 60 proc. dorosłych utrzymują się niektóre cechy zespołu, 
zwłaszcza dotyczące deficytów uwagi (przyp. tłum.).

4  Gender to wyrosłe z  feminizmu określenie płci kulturowej lub płci społecznej, w odróżnieniu od płci biolo-
gicznej (ang. sex), opisujące stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane 
społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. Według teorii gender cechy uznawane za genetycz-
nie przypisane kobiecie lub mężczyźnie wynikają z uwarunkowania kulturowego lub presji społecznej. W konse-
kwencji podejście to prowadzi do całkowitego zatarcia różnic między kobietą i mężczyzną (przyp. tłum.).

W mojej ponad 
dwudziestoletniej 
praktyce nigdy 
nie widziałam tylu 
chłopców mających 
problemy z nauką, 
hiperaktywnością, 
wszechogarniającą 
nudą i depresją, jak 
przez ostatnie pięć lat.



z jednym rodzicem (zwykle jest 
to matka), niespotykanie wysokich 

współczynników rozwodów, nieobecnych 
ojców, gangów młodzieżowych, jak i ogromnych niebezpieczeństw stojących 
przed młodymi mężczyznami, którzy wychowują się bez opieki i wpływu 
własnego ojca.

Staliśmy się trochę nieczuli na dane statystyczne, jednocześnie bojąc się, 
że nasi synowie zostaną dołączeni do jednej z badanych grup ryzyka. Czy to 
możliwe, że akurat mój syn zostanie wyrzucony ze szkoły, zacznie się upijać 
albo brać narkotyki? Czy będzie poważnie myślał o samobójstwie (szokujące 
liczby mówią, że co dziesiąty chłopiec ma natrętne myśli samobójcze)? Albo 
też, broń Boże, będzie szedł przez szkołę i strzelał do wszystkich naokoło? 
Może będzie uczestnikiem wypadku samochodowego? Wiemy, że każdy młody 
kierowca może zachować się nieodpowiedzialnie za kierownicą i że wypadki 
samochodowe są główną przyczyną śmierci młodych ludzi. Wszystko, czego 
potrzeba do katastrofy, to paru źle dobranych kolegów i kilka piw.

Nie jestem ani psychologiem, ani nauczycielem, ani też socjologiem. 
Jestem pediatrą oraz matką, która słuchała, leczyła tysiące chłopców i się 
im przypatrywała. Rozmawiałam z rodzicami chłopców, którzy popełnili 
samobójstwo; ale widziałam też dzielnych chłopaków, którzy porzucali 
świat narkotyków i przemocy, podejmowali z sukcesem życie zawodowe 
i byli naprawdę szczęśliwi. Przez te lata kochałam i patrzyłam na całą 
masę chłopców, zarówno w dobrych, jak i trudnych momentach ich życia 
i zapewniam, że staję zawsze po ich stronie.
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Czy nasi synowie są w niebezpieczeństwie? Czy to zagrożenie jest 
większe, niż w poprzednich pokoleniach? Tak, zdecydowanie tak! Jednak 
w przeciwieństwie do wielu psychologów, socjologów i nauczycieli sądzę, że 
problemy z chłopcami biorą się z trzech podstawowych źródeł: brak bliskich 
i dobrych relacji z innymi mężczyznami (szczególnie z ojcami), brak formacji 
religijnej oraz agresywny atak ze strony szkodliwych mediów, które uczą 
chłopaków, że kluczami do wspaniałego życia są: seks, seks plus jeszcze 
trochę seksu, a także bardzo dużo pieniędzy oraz sława.

Nauczyciele i politolodzy winą za te wszystkie problemy obciążają 
system edukacyjny i chcą go zmienić. Socjologowie winią narkotyki, alkohol 
i ubóstwo; żądają surowszych praw, jeszcze więcej opieki społecznej 
i ciekawszych możliwości pracy. Wielu psychologów uważa, że stłumiliśmy 
męskie emocje i że musimy być bardziej wyczuleni na to, w jaki sposób uczyć 
chłopców wyrażania gniewu i innych uczuć w sposób konstruktywny.

Z pewnością wszystkie te argumenty są ważne, jednakże nie biorą pod 
uwagę czegoś bardzo istotnego: otóż pomijają one chłopca, całą ludzką 
istotę, pełną życia i energii. Zbyt często patrzymy na chłopców w sposób 
fragmentaryczny. Jeśli mają problemy z koncentracją, wypisujemy 
odpowiednią receptę. Jeśli pojawiają się problemy z nauką, wynajmujemy 
korepetytora. Jeśli są słabi fizycznie, znajdujemy odpowiedniego trenera. 
Skupiamy się tak bardzo na szczegółach, że zapominamy, kim tak naprawdę 
są nasi synowie.

Musimy zechcieć zrozumieć, że nasi chłopcy nie potrzebują więcej nauki, 
więcej lekarstw, więcej pieniędzy czy też więcej zajęć dodatkowych. Oni po 
prostu potrzebują nas: ciebie i mnie. Potrzebują swoich rodziców, którzy 
zechcą zdecydowanie wejść w ich świat, zrozumieć ich myśli i korygować ich 
działania. Potrzebują ojców, którzy będą stale obecni w życiu swych synów 
i będą ich wnikliwie obserwować oczami szkolonych sokołów myśliwskich.

Świat, w którym żyją nasi synowie, nie jest taki jak ten, w którym my 
żyliśmy. Wielu chłopców nie chce jeździć po ciemku na rowerze w obawie, 
że zostaną napadnięci. Świat stał się dla nich bardzo nieprzyjazny. Możemy 
jednak działać na ich rzecz, możemy przywrócić im dzieciństwo i zmniejszyć 
presję, w jakiej żyją – nawet tę, która wydaje się dobra, jak na przykład 
konieczność dostania się na dobry uniwersytet – przez to, że damy im 
wolność bycia sobą: granie w koszykówkę, przeżywanie przygód w lesie, 
kartę do biblioteki, w której znajdą stare, dobre lektury.



Chłopcy potrzebują bezpiecznej przystani, ponieważ czyha na nich 
agresywny świat. Poniżej podaję kilka liczb obrazujących bieżącą sytuację 
chłopców w Ameryce:

EDUKACJA
 » 21 proc. chłopców w przedziale wiekowym od pierwszej 

do piątej klasy jest sklasyfikowanych jako ci, którzy mają 
kłopoty z nauką (w tym problemy z wymową i problemy 
emocjonalne)

 » ADHD występuje u chłopców siedmiokrotnie częściej niż 
u dziewcząt (od 8 do 10 proc. dzieci w wieku szkolnym ma 
zdiagnozowane ADHD)

 » Maturę zdaje 65 proc. chłopców (72 proc. dziewcząt)
 » Maturę zdaje mniej niż połowa Afroamerykanów (46 proc.) 

i połowa Latynoamerykanów (52 proc.)
 » 56 proc. osób rozpoczynających studia stanowią kobiety, 

44 proc. – mężczyźni
 » 58 proc. osób kończących studia stanowią kobiety

DEPRESJA
 » 12 proc. nastoletnich chłopców poważnie rozważało 

popełnienie samobójstwa

ALKOHOL
 » 11 proc. nastoletnich chłopców przyznaje się do 

prowadzenia samochodu po alkoholu
 » 27 proc. nastoletnich chłopców przyznaje się do 

intensywnego picia (ponad 5 drinków pod rząd)
 » 29 proc. chłopców piło alkohol przed ukończeniem trzynastu 

lat

TYTOŃ
 » 31 proc. chłopców pali tytoń
 » 18 proc. chłopców paliło przed ukończeniem trzynastu lat

BROŃ
 » 29 proc. nastoletnich chłopców przyznaje się, że nosi broń 

(pistolet, nóż albo kij bejsbolowy)
 » 10 proc. nastoletnich chłopców nosi broń do szkoły
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 » 43 proc. nastoletnich chłopców w ostatnim czasie 
uczestniczyło w bójce

AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA
 » 42 proc. białych chłopców, 57 proc. Latynoamerykanów oraz 

74 proc. Afroamerykanów było aktywnych seksualnie przed 
ukończeniem szkoły średniej

 » 8 proc. chłopców uczestniczyło w stosunku płciowym przed 
ukończeniem trzynastu lat

 » 16,5 proc. chłopców uczestniczyło w stosunkach płciowych 
z więcej niż czterema partnerkami

ZDROWIE
 » 16 proc. chłopców ma nadwagę
 » 40 proc. chłopców nie uczestniczy regularnie w zajęciach 

z WF

Liczby te wydają się niepokojące, a jest ich znacznie więcej. W trakcie 
mojej praktyki medycznej lekarze przeszli od leczenia dwóch głównych 
rodzajów chorób wenerycznych do leczenia ponad trzydziestu nowych 
chorób przenoszonych drogą płciową: widzimy, że liczba zachorowań 
wzrasta jak podczas epidemii, szczególnie wśród osób młodych i bardzo 
młodych. Na przykład, co piąty Amerykanin powyżej dwunastego roku 
życia (i co drugi Afroamerykanin!) jest zarażony wirusem Herpes typu 2, 
a dziewięć na dziesięć zarażonych osób nie jest tego świadomych. Koszty 
leczenia tej epidemii widać nie tylko w gabinetach lekarskich, lecz także 
w ogromnej zachorowalności na depresję (20 proc. uczniów szkół średnich) 
i w zniszczeniu, jakie dokonuje się w charakterach młodych mężczyzn, a które 
z kolei prowadzi do różnych innych patologii.

jAk ODWRóCIć BIEG RZECZY?
Życie każdego chłopaka zbudowane jest na potrójnym fundamencie: 

relacji z rodzicami, relacji z Bogiem i relacji z rodzeństwem oraz bliskimi 
przyjaciółmi. Jeśli wszystkie trzy elementy są odpowiednio silne, chłopak 
poradzi sobie z wyzwaniami studenckiego życia, z toksycznym wpływem 
współczesnej kultury i szkodliwym wpływem rówieśników. Odłóż na chwilę 



swe marzenia o osiągnięciach akademickich i sportowych syna, a pomyśl 
o nim przede wszystkim jako o osobie, o pewnej nierozdzielnej całości. Jak 
każdy z nas, on także posiada głęboko zakorzenione pragnienia i tęsknoty, 
które powinny być zaspokojone. Jeśli my, jako rodzice, nie odpowiemy na jego 
najgłębsze potrzeby, to jego charakter i decyzje zostaną ukształtowane przez 
inne, przypadkowe i niewłaściwe osoby. Najważniejszymi ludźmi w życiu 
każdego chłopca są jego rodzice. Tato, nie powinieneś więc czuć się bezsilny 
przy swoim synu, ponieważ nikt nie jest dla niego ważniejszy od ciebie.

Synowie muszą spędzać więcej czasu ze swoimi ojcami na rozmowach 
i wspólnej zabawie. Powinni mieć ograniczony dostęp do komputera na 
korzyść zabaw na świeżym powietrzu. Muszą wiedzieć, że Bóg istnieje 
i że życie ludzkie nie jest wynikiem przypadku. Drodzy ojcowie, chłopcy 
potrzebują i chcą korzystać z waszej mądrości, doświadczenia życiowego 
i dojrzałości. Zastanówmy się, od którego miejsca możesz zacząć.

Ustalcie priorytety
Chłopcy potrzebują mocnych relacji z rodzicami. Koniec i kropka. Każdy 

chłopiec, bez wyjątku, pragnie dobrych relacji ze swoją mamą i swoim 
tatą, ponieważ właśnie od was, rodziców zależy jego zdrowie fizyczne 
i emocjonalne.

Chłopcy spędzają dziś zbyt mało czasu ze swymi rodzicami i bardzo cierpią 
z tego powodu. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. W jednym z badań 
21 proc. dzieci powiedziało, że chciałoby spędzać więcej czasu ze swymi 
rodzicami. Gdy jednak to samo pytanie zadano rodzicom ankietowanych 
dzieci, okazało się, że tylko 8 proc. z nich uważa, iż powinno spędzać więcej 
czasu z własnymi dziećmi. Jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani codzienną 
gonitwą, że gubimy to, czego oczekują od nas nasze dzieci: więcej naszego 
czasu i skupionej na nich uwagi.

Nękani wyrzutami sumienia, podejmujemy próby nadrobienia 
i „zadośćuczynienia” straconego czasu i chcąc pomóc naszym synom, 
dajemy im często same złe rzeczy. Oni jednak nie potrzebują żadnych rzeczy, 
potrzebują nas; po prostu chcą być z nami, patrzeć, jak dajemy sobie radę 
w życiu, jak rozmawiamy, jak potrafimy słuchać, jak pomagamy innym i jakie 
podejmujemy życiowe decyzje. Każdy syn jest niejako czeladnikiem u swojego 
ojca i uczy się od niego nie tyle jego zawodu, ale przede wszystkim sposobu 
życia, myślenia i zachowania.

Chłopcy powinni patrzeć na swoich ojców, którzy są dobrymi ludźmi, 
którzy prowadzą uczciwe i prawe życie, aby mogli ich naśladować. 
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Muszą widzieć ojców przy pracy, muszą widzieć, jak ustanawiają normy 
postępowania w życiu. Jeśli syn nie uzna i nie przyjmie autorytetu swojego 
ojca, będzie go szukał gdzie indziej: w Internecie, na Gronie, na YouTube 
albo u nieodpowiednich kolegów ze szkoły. Ojciec musi pokazać swemu 

synowi model mężczyzny, do którego chłopak będzie musiał się odnieść. Tego 
właśnie syn oczekuje od swego ojca: móc go podziwiać i być takim, jak on. 
Wymagania stawiane ojcom są wyjątkowo ciężkie, ale na tym właśnie polega 
ojcostwo. Nie jest to jednak aż takie trudne, jak się wydaje. Tak naprawdę 
potrzeba jednego: być dostępnym dla syna, dzielić z nim swój czas i pozwolić, 
by cię obserwował i uczył się od ciebie.

Pewnego razu dziesięcioletni Janek przyszedł do mnie na doroczne 
rutynowe badania. Jestem przekonana, że zdrowe relacje z rodzicami mają 
duży wpływ na ogólne zdrowie dziecka, dlatego od razu zapytałam go o jego 
relacje z ojcem.

– Jak idzie z tatą? – spytałam, zaglądając mu do ucha.
– Dobrze – odpowiedział krótko, jak to zwykle robią chłopcy w tym wieku.
– Co najbardziej lubisz robić wspólnie z nim?
– Cokolwiek. Chyba wszystko. Problem w tym, że tata ma nową pracę i jest 

ciągle bardzo, bardzo zajęty. – Janek ściszył głos.
– Przykro mi z tego powodu – powiedziałam. – Założę się, że ta nowa 

praca jest ciężka także dla ciebie. Brakuje ci go bardzo, prawda?
– Na szczęście nigdzie nie wyjechał – przynajmniej to jest dobre. Jest 

więcej w domu, ale ciągle jest zajęty. Cały czas pracuje na komputerze. Nie 
cierpię tego, mama zresztą też. Narzeka na niego dużo, ale nie powinna 
przecież, wie pani. Tata po prostu robi to, co musi.

Chłopcy nie potrzebują żadnych rzeczy, 
potrzebują nas; po prostu chcą patrzeć, jak 
dajemy sobie radę w życiu, jak rozmawiamy, 
jak potrafimy słuchać, jak pomagamy innym 
i jakie podejmujemy życiowe decyzje. 



Następnie Janek powiedział pełne chłopięcej mądrości słowa, które bardzo 
mnie zadziwiły.

– Wie pani, pani doktor, robiliśmy z tatą bardzo dużo rzeczy razem, gdy 
był w domu: rąbaliśmy drewno i tak dalej. Tata nie ma teraz na to czasu, ale 
to nie szkodzi. Mogę po prostu z nim być. Gdy idzie do dużego pokoju, aby 

pracować na komputerze, idę razem z nim. Odrabiam 
lekcje albo czytam, gdy tam jest, bo po prostu lubię być 

z tatą razem w tym samym pokoju.
Ten dziesięciolatek dobrze zrozumiał, że ojciec 

ma wymagającą pracę; ojciec zaś wie, że najlepszą 
rzeczą, jaką w tej sytuacji może zrobić, to 

pozwolić synowi być z nim razem podczas 
tej pracy. Janek otrzymał od ojca to, czego 

potrzebował: obecność i wspólną pracę. 
W ten sposób stanowili niejako jeden 

zespół.
Jestem pewna, że wieczory, podczas 

których Janek czytał książki u boku taty, 
sprawiły, że stał się lepszym uczniem. 
Czy ten czas spędzony razem byłby 
pełniejszy i bogatszym, gdyby tata 
odłożył pracę na bok i pomógł Jankowi 
w lekcjach albo też pograł z nim 
w piłkę? Być może. Jednak jego ojciec 
nie miał możliwości wyboru. Gra w piłkę 
byłaby z pewnością przyjemniejsza, ale 
najważniejsze jest to, że Janek mógł 
zwyczajnie być ze swoim tatą.

Wielu rodziców czuje się 
zakłopotanych perspektywą 

Podejmij świadomą decyzję, by spędzać więcej 
czasu z synem, obojętnie czy będzie to czas 
pełen napięć, sporów, śmiechu czy milczenia. 
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konieczności spędzenia wolnego czasu ze swymi nastolatkami; często mają 
nieprawdziwe wyobrażenia o tym, jak taki czas powinien wyglądać. Stąd też 
często unikają każdego sam na sam ze swoimi dorastającymi synami, sądząc, 
że nastoletni chłopcy nie potrzebują już w ogóle przebywać z mamą czy tatą. 
Nie wierz w to. Twój kilkunastolatek potrzebuje cię teraz dużo bardziej, niż 
gdy miał sześć lat. Często tylko nie chce, byś o tym wiedział.

Ważne jest, byś nie stracił waszego wspólnego czasu na zrzędzenie 
i narzekanie na jego przyjaciół, ulubioną muzykę czy sposób ubierania, bo 
nie doprowadzi to do niczego sensownego, a najczęściej tylko i wyłącznie 
do zdenerwowania i wzajemnej niechęci. Podobnie nie oczekuj, że wspólnie 
spędzony czas będzie po brzegi wypełniony fajerwerkami wesołości 
i nieustanną zabawą. Rozwiedzeni ojcowie często wpadają w tę pułapkę: 
chcą, by ich syn zapamiętał ich z dobrej strony, często jednak przesadzają 
i gdy coś nie idzie po ich myśli albo nagle pojawia się konflikt, wszystko 
wydaje się rozpadać w pył. Dobre relacje tworzą się zarówno w trudnych 
chwilach, jak i w radosnych – trzeba po prostu być wytrwałym, towarzyszyć 
synowi w jego walce, pomagać przezwyciężać trudności, iść naprzód i patrzeć 
z optymizmem w przyszłość.

Klucz do sukcesu jest bardzo prosty: podejmij świadomą decyzję, by 
spędzać więcej czasu z synem, obojętnie czy będzie to czas pełen napięć, 
sporów, śmiechu czy milczenia. Wszystko jest ważne. Nie daj sobie wmówić, 
ze ktokolwiek może mu zastąpić rodziców: nic i nikt nie zastąpi was – jego 
matki lub ojca – u jego boku, absolutnie nic. Nie wierz w to, że coś może cię 
zastąpić, bo to nieprawda.

Syn nie oczekuje, że będziesz mu stale coś kupował, zabierał go na mecze 
albo pracował dłużej, by pozwolić sobie na ładniejszy dom – choć może 
próbować cię przekonać do tych rzeczy. Chce widzieć, jak cieszysz się, gdy 
jesteś z czegoś dumny, chce widzieć, jak dajesz sobie radę z problemami 
i zdenerwowaniem. Co najważniejsze, chce wiedzieć, że jesteś dostępny 
zawsze, gdy cię potrzebuje. Jeśli będzie tego pewien, jego świat będzie 
spokojny i bezpieczny. Postaraj się, by miał tę świadomość, a będzie 
ciężko pracował w szkole; uważał na zajęciach pozalekcyjnych i cieszył się 
wszystkim, co jest częścią jego dzieciństwa.

Twój syn chce także, byś uczył go o Bogu – i powinieneś to robić. Od 
dawna wiadomo, iż dzieci i nastolatki mające żywą wiarę dają sobie lepiej 
radę w szkole, nie włączają się i nie podejmują ryzykownych i destrukcyjnych 



zachowań i mają większą szansę na szczęśliwe i uporządkowane życie. Warto 
podkreślić, iż badania w sposób wyraźny i spójny pokazują, że religia: 

 »  Pomaga dzieciom trzymać się z dala od narkotyków.
 »  Pomaga dzieciom trzymać się z daleka od aktywności 

seksualnej.
 »  Pomaga dzieciom trzymać się z dala od palenia papierosów.
 »  Daje dzieciom wskazówki moralne.
 »  Daje im zdecydowanie większe poczucie własnej wartości 

i pozytywne podejście do życia.
 »  Wspomaga ich w przejściu od okresu dojrzewania do 

dorosłości.
 »  Pomaga im samym w określeniu zasad postępowania 

i w unikaniu kłopotów.
 »  Daje nastolatkom lepszą perspektywę na dorosłe życie.
 »  Pomaga nastolatkom w poczuciu, że ich życie jest dobre 

i szczęśliwe.
 »  Pomaga większości nastolatków szczęśliwie przejść przez 

swe problemy i kłopoty.
 »  Pomaga dzieciom w lepszej akceptacji swojego ciała 

i wyglądu fizycznego.
 »  Pomaga wykształcić lub umocnić zdolności przywódcze, 

zwiększa umiejętność radzenia sobie z problemami.
 »  Uczy kulturalnego zachowania i sprzyja rozwijaniu dobrych 

manier i nawyków.
Niektórzy rodzice czują się zakłopotani tematem religii, jednakże wiara 

i praktyki religijne są jednym z najlepszych „środków ochronnych”, jakie 
możesz zapewnić swym dzieciom. Bóg jest ważny dla chłopców (jak i dla 
wielu innych ludzi), ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa i stanowi 
ostateczny autorytet, do którego mogą się odwołać; daje poczucie sensu 
i pozwala na określenie ich własnego miejsca we wszechświecie. Sama 
wiara w Boga daje większą pewność siebie, jest skuteczną ochroną przed 
depresją i daje właściwe wskazówki moralne w życiu. Chłopcy mają wrodzony 
wewnętrzny, „wbudowany” w nich kod moralny i nawet jako trzylatki, 
doskonale odróżniają dobro od zła. Uzyskują poczucie bezpieczeństwa, gdy to 
wewnętrzne poczucie dobra i zła jest przez innych potwierdzane i umacniane.

Czas spędzony sam na sam z synem i opowiadanie mu o Bogu są dwoma 
istotnymi elementami, pozwalającymi chłopakowi poukładać wszystko we 
właściwej kolejności. Jest jednak jeszcze coś. Twoje zadanie jako rodzica 
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polega także na tym, by budować dobrą atmosferę w domu i minimalizować 
rywalizację między rodzeństwem. Oczywiście, wszyscy chłopcy mają 
tendencję do walki o swoje włości. Zdrowa rywalizacja jest częścią procesu 
dojrzewania i może w rzeczywistości wzmocnić charakter chłopaka. 
Jednak to od rodziców zależy, czy będzie ona przynosiła więcej pożytku 
niż szkody dzieciom. Jeśli mama lub tata zdają sobie sprawę z jej istnienia 
i podchodzą do niej w sposób naturalny, jako do czegoś normalnego i nikomu 
niezagrażającego, to wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli jednak podsycają 
tę rywalizację lub pozwalają, by dziecko było nieustannie niszczone przez 
starszego brata lub wyśmiewane przez siostrę, mogą je bardzo skrzywdzić. 
Twój syn nie powinien rywalizować o swe miejsce w twym sercu – musi 
wiedzieć, że może na tobie polegać zawsze, a nie od czasu do czasu. Jeśli nie 
będzie pewien, że tata stoi po jego stronie, nie będzie lubił szkoły, nie będzie 
umiał zgodnie bawić się z innymi, a jego osobowość stanie się krucha i słaba.

Chłopcy muszą uczyć się, jak nawiązywać zdrowe relacje w obrębie swojej 
własnej rodziny. Doświadczenia te stanowią podwaliny dla wszelkich innych 
relacji w przyszłości. Chłopcy, którzy czują się odrzuceni przez rodzeństwo, 
dziadków czy rodziców, będą oczekiwać, że inni ludzie także ich odrzucą. 
Jeśli jednak będą wzrastać w rodzinnej atmosferze wzajemnego szacunku 
i zaufania, jeśli będą czuli się potrzebni – wyrosną na mocnych, zdrowych 
emocjonalnie, pewnych siebie mężczyzn. Sukces odniesiony w rodzinie jest 
ważniejszy niż sukces odniesiony w pracy. W życiu trzeba oczywiście umieć 
znaleźć równowagę pomiędzy różnymi sprawami, jednakże matki i ojcowie, 
którzy chcą wychować zdrowe dzieci, mające mocną osobowość, powinni 
zawsze stawiać rodzinę na pierwszym miejscu.

Przez całe młode życie, począwszy od szkoły podstawowej aż do końca 
szkoły średniej, najważniejszą rzeczą dla każdego chłopaka jest dobra relacja 
z mamą i tatą, a także wiara w Boga i silne życie rodzinne. To są fundamenty, 
od których wszystko zależy, sprawy, na które musimy położyć duży nacisk, 
jeśli naprawdę chcemy zapewnić naszym synom jak najlepsze dzieciństwo 
i przygotować grunt, na którym wyrosną dobrzy mężczyźni. █
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Problem istotnej różnicy pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi chłopców 
i dziewcząt znany jest w literaturze anglojęzycznej pod nazwą education’s 
gender gap. Chłopcy generalnie gorzej sobie radzą w szkole we wszystkich 
systemach edukacyjnych objętych badaniami międzynarodowymi.



Ratujmy naszych synów,
czyli jak szkoły dyskryminują chłopców

ROBERT MAZELANIK



Sytuacja jest alarmująca! Młodzi mężczyźni coraz mniej chcą się rozwijać 
intelektualnie. Dane z ostatnich kilkunastu lat – i w Polsce, i na świecie 
– potwierdzają to zjawisko na wszystkich poziomach edukacji: od szkoły 
podstawowej do uniwersytetu. 

 Krajowe uczelnie zostały zdominowane przez młode Polki. Studiuje aż 
70 proc. kobiet i tylko 55 proc. mężczyzn. Na trzech największych polskich 
uniwersytetach (Warszawskim, Jagiellońskim i Wrocławskim) kobiety 
stanowią aż 66 proc. wszystkich studentów. Liczba młodych mężczyzn na 
wyższych uczelniach stale się zmniejsza.

  Podobnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komentując obecną 
sytuację, dr Michael Thompson napisał: „60 proc. studiujących w USA to 
kobiety. Kobiety otrzymują rocznie 170 000 więcej tytułów bachelor niż 
mężczyźni. Statystycy, doprowadzając rozumowanie ad absurdum, ostrzegają: 
ostatni mężczyzna otrzyma tytuł bachelor w 2068 roku”.

 Trend ten potwierdzają regularne badania edukacyjne PISA prowadzone 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które 
umożliwiają poznanie globalnej skali tego problemu. Potencjalne skutki 
tego stanu rzeczy dla gospodarki i dobrobytu najbogatszych państw 
skłoniły organizację do przeprowadzenia badań dotyczących nierówności 
edukacyjnych pomiędzy płciami. W roku 2009 OECD opublikowała raport 
Equally prepared for life? 

Jakie były jego wyniki? Spójrzmy na poniższą tabelę (WYKRES NR 1), która 
pokazuje odsetek kobiet i mężczyzn uzyskujących pierwszy stopień studiów 
uniwersyteckich (licencjat) w krajach objętych badaniami OECD.

Dokładne przyczyny tego zjawiska nie zostały jeszcze dobrze zbadane. 
Jednak jednym z oczywistych powodów słabych wyników mężczyzn na 
studiach są słabe wyniki chłopców w szkołach. Zamieszczony poniżej 
wykres (WYKRES NR 2) może pomóc w zobrazowaniu rozwoju tego zjawiska 
w czasie. Dane pokazują na przykładzie szkół w Wielkiej Brytanii, jak 
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w latach 1963-2008 powstawał dystans chłopców do dziewczynek w szkole 
średniej w zdawaniu pięciu przedmiotów zaliczanych zazwyczaj w wieku 
lat 15-16 (tzw. GCSE na poziomie A-C). Od ponad 15 lat luka utrzymuje się na 
podobnym poziomie 10 punktów procentowych różnicy. 

W USA badaniami objęto również młodsze dzieci. Szukając odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego chłopcy przegrywają w edukacji z dziewczętami, zwrócono 

We wszystkich krajach objętych badaniami 
umiejętności czytania chłopcy zdecydowanie 
odstają od dziewczynek. Bez tej umiejętności 
niemożliwy jest rozwój kompetencji potrzebnych 
do samorealizacji, do bycia aktywnym 
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 
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MężczyźniKobiety



szczególną uwagę na dysproporcje pomiędzy obu płciami już w trakcie nauki 
w szkole podstawowej i gimnazjum. Zauważono, że narastająca frustracja 
słabiej radzących sobie w szkole chłopców nie pozostaje bez wpływu na 
smutne statystyki (WYKRES NR 3), z których wynika, że na 100 dziewczynek 
usuniętych ze szkoły przypada aż 335 chłopców. Okazuje się też, że chłopcy 
2,5-krotnie częściej niż dziewczynki powtarzają klasę.

Przyczyn tych smutnych statystyk można szukać w specjalnych potrzebach 
i trudnościach chłopców, które nie zostają prawidłowo rozpoznane 
i zaspokojone. Chłopcy prawie o 50 proc. więcej niż dziewczynki potrzebują 
pomocy w prawidłowym nauczeniu się mówienia (WYKRES NR 4). Ponad 100 
proc. więcej chłopców niż dziewczynek wymaga też terapii pedagogicznej 
i wparcia reedukatora. Trzykrotnie więcej chłopców niż dziewczynek 
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ma problemy w funkcjonowaniu w szkole i w domu z powodu zakłóceń 
emocjonalnych, a w standardowej 30-osobowej klasie na 15 chłopców 
statystycznie sześciu może mieć potrzebę pomocy pedagoga i psychologa, 
podczas gdy dziewczynki tylko dwie. Brak świadomości tych faktów wśród 
części nauczycieli i administratorów oświaty nie zwiększa szans chłopców 
w rozpoczęciu przygody intelektualnej na uniwersytecie. 

W Polsce problem ten pojawił się w debacie publicznej po opublikowanej 
ostatnio Diagnozie społecznej 2009 pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego 
i prof. Tomasza Panka. Przedstawia ona niepokojące dane i rysuje perspektywę 
pogorszenia się sytuacji: „Na podkreślenie zasługują pojawiające się w tej 
grupie wieku (20-24 lata) istotne różnice aktywności edukacyjnej między 
kobietami a mężczyznami: kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni kształcą 
się (67 proc. kobiet w 2009 r., 63 proc. kobiet w 2007 r. i 2005 r. oraz 54 proc. 
w 2003 r. wobec 55 proc. mężczyzn w 2009 r., 57 proc. w 2007 r., 52 proc. 
w 2005 r. oraz 47 proc. w 2003 r.). Niepokojący jest fakt zahamowania trendu 
wzrostowego dla aktywności edukacyjnej mężczyzn w wieku 20-24 lata. 
Tendencja ta może pogłębić się w kolejnych latach ze względu na zniesienie 
obowiązku służby wojskowej, który niejednokrotnie był głównym motywem 
podejmowania nauki w szkole wyższej przez młodych mężczyzn”. 
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 Problem istotnej różnicy pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi chłopców 
i dziewcząt znany jest w literaturze anglojęzycznej pod nazwą education’s 
gender gap. Chłopcy generalnie gorzej sobie radzą w szkole we wszystkich 
systemach edukacyjnych objętych badaniami międzynarodowymi. Różnica 
w osiągnięciach chłopców szczególnie wyraźnie uwidacznia się w czytaniu 
i pisaniu określanym anglojęzycznym terminem literacy, pojmowanym 
szeroko jako przetwarzanie informacji, rozumowanie, interpretacja i refleksja 
nad tekstem. We wszystkich krajach objętych międzynarodowymi badaniami 
umiejętności czytania (literacy) PISA i PERILS chłopcy zdecydowanie odstają od 
dziewczynek. 

 Umiejętność czytania jest powszechnie uznawana za podstawową 
i konieczną w procesie uczenia się. Wyraźny niedorozwój tej umiejętności 
u chłopców na tle dziewczynek może być jedną z głównych przyczyn 
narastającej luki edukacyjnej. Bez tej umiejętności niemożliwy jest rozwój 
tzw. kompetencji kluczowych. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 
zdefiniowały kompetencje kluczowe jako te, które wszystkie osoby potrzebują 
do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudnienia. Oto osiem kompetencji kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 
2) porozumiewanie się w językach obcych,
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne,
4) kompetencje informatyczne,
5) umiejętność uczenia się,
6) kompetencje społeczne i obywatelskie,
7) inicjatywność i przedsiębiorczość
8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Badania PISA z lat 2000, 2003 i 2006 pokazują wzrastające różnice 
w wynikach czytania 15-letnich chłopców i dziewcząt. Średnio dla krajów 
biorących udział w badaniach w roku 2000 chłopcy zostawali w tyle za 
dziewczętami z różnicą 32 punktów, w 2003 dzieliły ich już 34 punkty, zaś 
ostatnie badania z 2006 roku pokazują różnicę aż 38 punktów, w tym okresie 
średnie wyniki chłopców z czytania spadły średnio o 10 punktów1. Oto 
szczegółowe ujęcie wyników PISA z roku 2006 w wybranych krajach:

1 OECD 2007, PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow’s World, Volume 1: Analysis, s. 304, www.sourceoecd.
org/education/9789264040007
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Szczególny niepokój budzą dane o udziale chłopców w grupie najsłabiej 
czytających. We wszystkich krajach objętych badaniami PISA chłopcy 
wyraźnie dominują w grupie osiągającej najsłabsze rezultaty, a w roku 2006 
w 12 krajach chłopców osiągających wynik poniżej 400 punktów było dwa 

razy więcej niż dziewczynek, a w Finlandii i Islandii aż trzy razy więcej2. 
W grupie najsłabiej czytających w roku w 2000 było 22 proc. chłopców i 13 
proc. dziewcząt, podczas gdy w 2006 roku odpowiednio – 26 proc. i 14 proc. 
Na przestrzeni sześciu lat odsetek najsłabiej czytających chłopców wzrósł 
o 4 proc. – czterokrotnie więcej w porównaniu z dziewczętami3.

2  Dz. cyt. 2, s. 286
3  OECD 2009, Equally prepared for life? HOW 15-YEAR-OLD BOYS AND GIRLS PERFORM IN SCHOOL, s. 17, www.

sourceoecd.org/education/9789264063945

Z badań wynika, że tylko rzadkie używanie 
Internetu pomaga w nauce. Chłopcy jako 
bardziej aktywni w sieci są automatycznie mniej 
aktywni intelektualnie.
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Również w Polsce trend ogólnoświatowy się potwierdza, m.in. w wynikach 
tzw. sprawdzianu klasy VI. 

Chłopcy zostają w tyle za dziewczynami w umiejętnościach językowych 
również w grupie najlepszych uczniów. Wśród zwycięzców XXXVII 
Olimpiady Języka Polskiego (na poziomie liceum) proporcja dziewcząt do 
chłopców w pierwszej dziesiątce wynosi 7:3, a w pierwszej pięćdziesiątce: 
33:17. W konkursie polonistycznym (na poziomie podstawówki) do etapu 
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Odsetek uczennic i uczniów posiadających nikłe umiejętności czytania lub nie posiadających ich wcale dla 
wybranych krajów (2006, OECD).

ChłopcyDziewczęta
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wojewódzkiego (woj. mazowieckie) dostały się 163 dziewczęta i tylko 33 
chłopców. 

 Wyniki dydaktyczne są jedynie potwierdzeniem dystansu pomiędzy 
płciami. Przyczyny słabych rezultatów osiąganych przez chłopców są 
znacznie bardziej złożone i dotyczą – poza środowiskiem szkolnym 
i domowym – samych różnic w sposobie uczenia się, tempie rozwoju, 
a nawet budowie oka i wrażliwości słuchu. Brak świadomości różnic 
pomiędzy uczniami i uczennicami powoduje realne straty dla obu płci, jak 
widzimy w ostatnich latach – znacznie większe dla mężczyzn. Właściwe 
podejście nauczycieli, dyrektorów szkół, twórców pomocy dydaktycznych 
i programów nauczania poprzez dostosowanie ich do potrzeb każdego 
dziecka, również z uwzględnieniem płci, jest niezmiernie ciekawym tematem, 
ale wymagającym oddzielnego opracowania.

 Interesujących danych rzucających światło na przyczyny porażki 
chłopców w systemie edukacyjnym w Polsce dostarcza ostatni raport Szkoła 
bez przemocy 2009. Raport ten – mimo słusznej krytyki, na jaką zasłużyli 
autorzy za prowokowanie u 11-letnich dzieci pytań o „inicjację seksualną” 
i „zadowolenie z życia seksualnego”, może jednak pomóc w przedstawieniu 
sytuacji polskiej młodzieży. Wynika z niego, że 96 proc. młodych ludzi 
deklaruje korzystanie z Internetu średnio 2,5 godziny dziennie. Niestety, 
chłopcy znacznie więcej niż dziewczęta: 20 godzin tygodniowo wobec 13.
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W zestawieniu z rewolucyjnymi wynikami badań monachijskich badaczy 
edukacji Thomasa Fuchsa i Ludgera Wössmanna, pokazującymi zależność 
wyników uczniów w badaniach PISA i czasu spędzanego w Internecie, 
jedna z przyczyn porażki edukacyjnej chłopców staje się oczywista. Z badań 
wynika, że tylko rzadkie używanie Internetu pomaga w nauce. Chłopcy jako 
bardziej aktywni w sieci są automatycznie mniej aktywni intelektualnie. 
Prosta konstatacja mówiąca o ilości czasu przeznaczonego na serfowanie, 
który nie zostanie przeznaczony na naukę, powinna dać wiele do myślenia 
odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży. Uzależnienie od Internetu 
jest faktem u wielu chłopców, którzy są bardziej podatni od dziewcząt na 
wszelkie uzależnienia. Destrukcyjny wpływ Internetu na rozwój osobisty, 
w tym na naukę, jest dla wielu osób czymś intuicyjnie wyczuwalnym, ale 
są już twarde dane, które pozwalają ukazać zależność między aktywnością 
w cyberprzestrzeni a wynikami uczniów. 

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na porażkę edukacyjną 
chłopców są narkotyki. Aż 19 proc. chłopców i tylko 4 proc. dziewcząt 
przyznaje, że brało je więcej niż dwadzieścia razy. 
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Współczynnik zależności wyników testu z matematyki w międzynarodowym teście PISA od częstotliwości korzy-
stania przez dzieci z komputera i Internetu (2004, OECD).
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 O zachowaniach i postawach dzieci oraz 
młodzieży rodzina decyduje w 60-80 proc., 
a szkoła i rówieśnicy w 20-40 proc.
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Alarmujący obraz kondycji edukacyjnej chłopców kieruje nas do 
najważniejszego czynnika w rozwoju dziecka – rodziny. Eksperci badający siłę 
wpływu środowisk szkolnego i domowego zgadzają się, że o zachowaniach 

i postawach dzieci oraz młodzieży rodzina decyduje w 60-80 proc., a szkoła 
i rówieśnicy w 20-40 proc. Wszyscy odpowiedzialni rodzice wiedzą, że 
wychowanie swoich dzieci na silnych i dobrych ludzi jest możliwe w atmosferze 
przyjaźni – gdy mama i tata są prawdziwymi przyjaciółmi swoich dzieci.

 Syndrom nieobecnego lub wycofanego ojca, obecny w całej cywilizacji 
konsumpcyjnej, nie omija również naszych dzieci. Raport Szkoła bez przemocy 
2009 dostarcza nam ciekawych danych na temat jakości przyjaźni pomiędzy 

W Berlinie w 156 szkołach publicznych 
wprowadzono pilotażowy projekt oddzielnego 
nauczania niektórych przedmiotów dla 
chłopców i dziewczyn - z rewelacyjnymi 
wynikami.
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Odsetek dziewcząt i chłopców w wieku 11-19 lat, którzy brali narkotyki więcej niż 20 razy w życiu (2009, Polska).

WYKRES NR 10
ChłopcyDziewczęta



mamą, tatą a dziećmi. O ile córki znajdują przyjazną osobę, która jest dla 
nich wzorem i może pomóc rozwinąć się pełni człowieczeństwa i stać się 
z dziewczynki kobietą, o tyle dla chłopca matka nie jest w stanie być do końca 
wzorem osobowości. Z poniższego wykresu wynika, że większość matek 
potrafi być przyjaciółmi dla swoich dzieci. 

Chłopcy nie mają tyle szczęścia. Ich wspaniały bohater – tata przegrywa, 
niestety, z mamą w rankingu przyjaźni. Prawdopodobnie dlatego, że jest 
nieobecny lub nie potrafi stać się przyjacielem. Średnia różnica ok. 20 proc. 
„deficytu przyjaźni” dla wielu chłopców i młodych mężczyzn (równie boleśnie 
brak ojca mogą odczuć córki) oznacza brak poczucia bycia kochanym synem 
i w konsekwencji często połamane życie.
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Matka jako powiernik kłopotów chłopców i dziewcząt w różnym wieku (2009, Polska).

WYKRES NR 11
ChłopcyDziewczęta

70

50

60

30

40

10

20

0

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ojciec jako powiernik kłopotów chłopców i dziewcząt w różnym wieku (2009, Polska).
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Uświadomienie sobie faktu istnienia edukacyjnej luki płci oraz rozmiarów 
porażki oświatowej chłopców może być budzikiem dla wielu ludzi mających 
wpływ na kształt systemów edukacyjnych i szkół. Niewątpliwie zaś dla 
każdego ojca może to być sygnał, by poprawić swe zaangażowanie w rodzinę 
i wychowywanie dzieci. 

Problemy chłopców w szkołach zostały już zauważone w wielu wysoko 
rozwiniętych państwach, które w związku z tym podjęły szereg badań 
i projektów pilotażowych mających zaradzić rosnącej luce edukacyjnej między 

obu płciami. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest wprowadzenie 
zajęć, klas lub nawet całych szkół osobno dla chłopców i dziewczynek. 

W USA pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczba dowodów na korzystne 
skutki edukacji zróżnicowanej była tak duża, że w roku 2001 ustawą No 
Child Behind Act wprowadzono możliwość różnicowania szkół publicznych, 
co do tego czasu było zakazane. Od roku 2006 szkoły takie otrzymują 
pełne wsparcie z funduszy publicznych na wprowadzanie programów 
oddzielnie dla uczniów i uczennic. Znacznie lepsze wyniki dydaktyczne 
i wychowawcze osiągane przez te placówki zachęcają kolejne grupy rodziców, 
administratorów szkół i nauczycieli do oferowania tego nowego modelu 
pedagogicznego, dając możliwości wyboru pomiędzy klasami dla chłopców 
lub dziewczyn lub nawet różnicowania całych szkół. 

Poniższy wykres prezentuje przyrost liczby szkół publicznych 
prowadzących zróżnicowane programy w USA. 

Biuro ds. Standardów w Edukacji (OFSED), 
niezależny organ kontrolny, rekomenduje 
wprowadzanie edukacji zróżnicowanej jako 
sposobu na lukę edukacyjną, czyli zapobieganie 
zbytnim różnicom w wynikach chłopców 
i dziewcząt.



W Niemczech, gdzie systemy edukacyjne zależą od poszczególnych 
landów, widać coraz większe zainteresowanie edukacją zróżnicowaną. 
a Berlinie w 156 szkołach publicznych wprowadzono pilotażowy projekt 
oddzielnego nauczania niektórych przedmiotów dla chłopców i dziewczyn – 
z rewelacyjnymi wynikami. W Nadrenii Północnej – Westfalii wprowadzono 
specjalny rodzaj zajęć tylko dla chłopców z trudnościami i jego rezultaty 
przerosły wszelkie oczekiwania. Wyniki w Nadrenii zachęciły władze 
oświatowe w Hamburgu do wprowadzenia tego programu w szkołach 
publicznych w obecnym roku szkolnym 2009/2010. W Bawarii już 25 proc. 
szkół publicznych oferuje zajęcia z podziałem na płeć uczniów. Instytut 
Pedagogiczny w Kiel, badając wyniki programów wprowadzanych w Berlinie, 
Hamburgu i Dolnej Saksonii, zwraca uwagę na znaczącą poprawę motywacji 
i wyników uczniów uczestniczących w programach zróżnicowanych.

  W Wielkiej Brytanii funkcjonują 1902 szkoły zróżnicowane, z czego 
416 publicznych. Długa i raczej nienaruszona przez rewolucje społeczne 
tradycja elitarnych szkół prywatnych dla chłopców i dziewcząt jest cechą 
charakterystyczną brytyjskiego systemu edukacyjnego. Ciekawie prezentuje 
się udział szkół państwowych wśród 100 najlepszych placówek angielskich. 
Poniższy wykres prezentuje liczbę szkół zróżnicowanych, niezależnych 
i państwowych, na liście Top 100.
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Nic więc dziwnego, że Biuro ds. Standardów w Edukacji (OFSED), 
niezależny organ kontrolny, rekomenduje wprowadzanie edukacji 
zróżnicowanej jako sposobu na lukę edukacyjną, czyli zapobieganie zbytnim 
różnicom w wynikach chłopców i dziewcząt.  █ 
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Liczba szkół prywatnych i państwowych zaliczanych do czołowej setki szkół zróżnicowanych (Wielka Brytania).
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Jak tworzy się prawa człowieka: eutanazja i kara śmierci
Autor Autorski

Zwolennicy eutanazji często mówią też 
o rozróżnieniu na osoby i istoty ludzkie. 
Istoty ludzkie przynależą do gatunku homo 
sapiens, ale tylko osoby mają status moralny. 
Osoby zaś to istoty ludzkie charakteryzujące 
się świadomością. Zbigniew Szawarski pisze 
np. o trzech kategoriach osób: osobach 
przyszłych (np. niemowlęta), obecnych 
i przeszłych (np. starcy w ciężkim stanie) 
oraz o szczególnej kategorii: „psychopatach”, 
którzy „spełniają wszystkie warunki 
formalne bycia osobą, nie spełniają natomiast 
warunku moralnego”. 

W sercu miast akceptuje się upadek młodych 
narkomanów, ale poświęca się poważne środki dla 
yeliminowania starych ludzi, których błędem jest, że 
swą obecnością przywołują świadomość naszego losu.

L. Israël, Eutanazja czy życie aż do końca

[Niektóre decyzje instytucji w sprawie eutanazji 
oznaczają] odrzucenie fundamentów naszej 
cywilizacji i powrót do zasad barbarzyńskich, 
których podsumowaniem może być „nowa zasada 
miłosierdzia”, głosząca: „Bo byłem głodny, więc 
zagłodziliście mnie; byłem nieprzytomny, więc 
zabiliście mnie; byłem chory, więc odmówiliście mi 
leczenia”.

T.P. Terlikowski,  
Nowa kultura życia. Apologia bioetyki katolickiej



jak się tworzy prawa człowieka. 
eutanazja i kara śmierci
maciej brachowicz



Podobnie jak w przypadku aborcji, eutanazja nie jest ujęta 
w żadnym dokumencie prawa międzynarodowego jako prawo 
człowieka. Dodatkowo próby uznania jej za prawo człowieka są mniej 
liczne i jak do tej pory znacznie mniej skuteczne. Bez wątpienia jednak 
z czasem będziemy świadkami uzyskania przez eutanazję statusu podobnego 
do aborcji w kręgach propagatorów nowoczesnego rozumienia praw 
człowieka. Podobnie jak ta ostatnia przemycana jest pod hasłem „praw 
reprodukcyjnych”, tak o eutanazji coraz częściej mówi się w kategorii „prawa 
do dobrej/godnej śmierci”. 

Natomiast kara śmierci w żaden sposób za prawo człowieka uznana być 
nie może, ale jej niemal całkowite zniknięcie z kręgu cywilizacji zachodniej 
jest elementem działania kultury praw człowieka. Porównując ekspansję 
eutanazji z defensywą kary śmierci, wysnuć można bardzo charakterystyczne 
wnioski dotyczące cech nowoczesnych praw człowieka. Zacznijmy jednak od 
opisu obecnego stanu prawa.

istNiejące PRAwo
Choć żaden traktat nie reguluje kwestii eutanazji, nie oznacza to, że 

tematyka jej dotycząca jest zupełnie nieobecna w prawie międzynarodowym. 
Artykuł 5 Konwencji Bioetycznej Rady Europy stanowi, iż „nie można 
przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody 
osoby jej poddanej”. Według rekomendacji Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy nr 779 z 1976 roku „przedłużanie życia nie powinno stanowić 
wyłącznego celu postępowania medycznego, które musi być na równi 
skoncentrowane na uldze w cierpieniu”, ale jednocześnie lekarz „nie ma 
żadnego prawa, nawet w sytuacjach wydających się beznadziejnymi, aby 
intencjonalnie przyspieszać naturalne nastąpienie śmierci”1. Podobne 
stanowisko przyjęto w rekomendacji nr 1418 z 1999 roku, podkreślając 

1  http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta76/EREC779.htm.
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zagrożenie dla praw człowieka wynikające z niedostatecznej opieki 
paliatywnej2. W 2005 roku ta sama instytucja odrzuciła projekt rezolucji 

o rozpoczęciu debaty nad eutanazją w państwach członkowskich3. Postępy 
zwolenników eutanazji w prawie międzynarodowym są zatem obecnie 
znacznie skromniejsze niż te zwolenników aborcji.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w ustawodawstwie części 
państw zachodnich. Najbardziej „postępowa” jest w tym zakresie Holandia, 
gdzie prawne uznanie eutanazji rozpoczęło się od praktyki sądowej 
łagodnego karania lub odstąpienia od karania za przeprowadzoną eutanazję4. 
Obowiązująca od 2002 roku ustawa o trybie kontroli pozbawiania życia na 
życzenie i wspomaganego samobójstwa odstępuje od karania, gdy lekarz 
jest przekonany, że życzenie pacjenta jest dobrowolne i dobrze przemyślane, 
a cierpienie pacjenta trwałe i nie do zniesienia, gdy poinformował pacjenta 
o jego rokowaniach oraz zasięgnął opinii co najmniej jeszcze jednego 
lekarza, który przebadał pacjenta. Przyjęta niedługo potem ustawa belgijska 
ma podobny kształt, dodaje jeszcze tylko wymóg pełnoletniości pacjenta. 
W prawie szwajcarskim pomoc w samobójstwie nie jest karana, jeżeli nie 
stanowiła działania „z niskich pobudek”, przy czym praktyka jest tu bardzo 

2  http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1418.htm.
3  Zob. P. Góralski, Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Kraków 2008, s. 143-144.
4  „Faktycznym powodem tak łagodnego traktowania lekarzy przez wymiar sprawiedliwości jest właśnie 

to, że dokonując [eutanazji dobrowolnej lub wspomaganego samobójstwa] kierują się oni pobudkami humani-
tarnymi i szacunkiem dla autonomii pacjenta – choć są to okoliczności nieistotne formalnie. Aby więc uczynić 
zadość sprawiedliwości także i z formalnego punktu widzenia, sądy posługują się rozmaitymi fikcjami prawnymi 
– idzie zazwyczaj o udowodnienie braku zamiaru spowodowania śmierci lub związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy działaniem lekarza a śmiercią pacjenta”, J. Malczewski, Od zakazu do legalizacji, „Prawo Europejskie 
w praktyce”, Nr 6(48)2008, s. 78. Przedstawione w przytoczonym cytacie pojęcie „sprawiedliwości” jest kłopo-
tliwe choćby z tego powodu, że sędziowie nie mając formalnych podstaw w prawie, wydają wyroki w oparciu 
o fałszywe przesłanki, mające usprawiedliwić ich pogląd na sprawę.

W Holandii prawne uznanie eutanazji 
rozpoczęło się od praktyki sądowej łagodnego 
karania lub odstąpienia od karania za 
przeprowadzoną eutanazję.



liberalna. Ustawa o prawach osób nieuleczalnie chorych przyjęta przez 
Terytorium Północne Australii w 1995 roku podobna jest do rozwiązań 
holenderskiego i belgijskiego, przy czym uznaje nawet eutanazję za „zabieg 
terapeutyczny”. W 1997 roku weszła w życie w stanie Oregon w USA ustawa 
o umieraniu z godnością, która w sposób podobny do prawa holenderskiego 
i belgijskiego traktuje zagadnienia wspomaganego samobójstwa5.

Kara śmierci w Europie jest praktycznie zakazana. Europejska Konwencja 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku przewidywała, że „nikt 
nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania 
wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje 
taką karę”. Poza tym dopuszczała pozbawienie życia, jeżeli nastąpi „w wyniku 
bezwzględnego koniecznego użycia siły: a) w obronie jakiejkolwiek osoby 
przed bezprawną przemocą; b) w celu wykonania zgodnego z prawem 
zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności 
zgodnie z prawem; c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu 
stłumienia zamieszek lub powstania”. Protokół nr 6 do Konwencji z 1983 
roku zawężał zakres dopuszczalności kary śmierci „za czyny popełnione 
podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną”, miał więc 
na celu zawężenie wykonywania kary śmierci do przypadków ekstremalnych. 
Ostatecznie protokół nr 13 z 2002 roku wprowadził absolutny zakaz 
skazywania na tę karę i jej wykonywania. Karta Praw Podstawowych UE 
przewiduje w artykule 2, iż „nikt nie może być skazany na karę śmierci 
ani poddany jej wykonaniu”. Rada Europy ustanowiła 10 października 
„Europejskim Dniem przeciw Karze Śmierci”, następnie do tej inicjatywy, po 
wycofaniu sprzeciwu Polski, przyłączyła się UE. Dzień został ustanowiony nie 
w celu zakazania kary śmierci w państwach europejskich – tu nie wykonuje się 
jej od dawna – lecz skierowany do państw wciąż stosujących tę formę karania. 

Do takich państw należą przede wszystkim Stany Zjednoczone, gdzie 
Sąd Najwyższy wprowadził moratorium na wykonywanie kary śmierci na 
początku lat 70., ale zniósł je już w 1976 roku. Kwestię dopuszczalności 
wykonywania kary śmierci regulują zatem poszczególne stany. Obecnie 
większość z nich dopuszcza wykonywanie kary głównej, a najbardziej 
znany z tego jest Teksas, gdzie wykonuje się ponad połowę wszystkich 
amerykańskich wyroków. Niemniej jednak liczba stanów wykonujących 
karę śmierci powoli się zmniejsza, choć mimo to USA – jako jedyne państwo 
„zachodnie” – nie poparło rezolucji ONZ wzywającej do moratorium na 

5  Zob. P. Góralski, Prawne i społeczne..., dz. cyt., roz. IV.
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wykonywanie kary śmierci6 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 2007 roku 
104 głosami za, 54 przeciw przy 29 wstrzymujących się.

Ogólnie można uznać, że kara śmierci staje się coraz mniej powszechna 
(czego wyrazistym symbolem może być niedawne przedłużenie przez Sąd 
Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej moratorium na wykonywanie tej kary), 
natomiast eutanazja zyskuje coraz większe poparcie, mimo że obydwa 
procesy obecnie postępują powoli.

KoNtRoweRsje woKół eutANAzji
Według najnowszych sondaży ponad 40 proc. Polaków popiera legalizację 

eutanazji. Jednocześnie podobna liczba jest za całkowitym zakazem aborcji. 
Jak wytłumaczyć to kuriozum? Jedną z przyczyn może być niedostateczna 
świadomość moralnej kwalifikacji eutanazji. Przez ostatnie dwadzieścia lat 
prowadzono intensywną debatę na temat aborcji, zaś o eutanazji słychać 
było głównie w kontekście wzruszających medialnych historii, np. o trudnym 
żywocie osób po wypadkach i opiekujących się nimi rodzin, które to opowieści 
pozostawiały w odbiorcy wrażenie moralnego dobra wynikającego z ulżenia 
w cierpieniu. Inną przyczyną może być nie tylko nieświadomość bardzo 
szerokiego zakresu znaczeniowego tego słowa, ale także mylenie go ze 
wspomaganym samobójstwem lub nawet z zaprzestaniem uporczywej terapii. 
Zacznijmy zatem od wprowadzenia pewnego ładu.

Pierwszym znaczącym podziałem jest wyróżnienie eutanazji dobrowolnej, 
adobrowolnej (czasami zwanej również niedobrowolną, choć ta nazwa 

6  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/472/71/PDF/N0747271.pdf?OpenElement.



jest również stosowana do kolejnej kategorii) oraz wbrew woli pacjenta. 
Ta ostatnia kategoria nie stanowi z reguły problemu – również zwolennicy 
eutanazji z reguły uznają, że nie można jej stosować wbrew przeciwnej woli 
pacjenta, nawet gdy ma się na celu redukcję cierpienia osoby chorej (choć 

znany etyk Peter Singer wydaje się tu mało stanowczy, gdy stwierdza, że 
„dziwne” byłoby, aby „ktoś kierujący się takim motywem mógł nie wziąć 
pod uwagę życzenia osoby, na której rzecz jest ona dokonywana”)7. Dla 
zwolenników eutanazji nie ma żadnych wątpliwości, że dobrowolna zgoda 
pacjenta na pozbawienie go życia (w przypadku zaistnienia kilku innych 
przesłanek, związanych np. ze stanem zdrowia, które jednak mogą być 
rozmywane, o czym później) jest ważniejsza niż obowiązek podtrzymywania 
go przy życiu przez lekarza. Przy czym eutanazja uważana jest za dobrowolną 
również wtedy, gdy zgoda na nią została sporządzona na piśmie na długo 
przed zaistnieniem okoliczności ją „uzasadniających”8, niezależnie od tego, że 
przecież w chwili, w której podejmuje się decyzje o życiu lub śmierci, pacjent 
mógł już zmienić zdanie, którego np. nie jest w stanie wyrazić, będąc w stanie 
paraliżu9. 

Najbardziej kontrowersyjną pozostaje kategoria pośrednia, gdy poddana 
jej osoba „nie jest zdolna zrozumieć wyboru pomiędzy życiem a śmiercią”10. 
Kategoria ta obejmuje np. osoby, które wskutek wieku lub wypadku straciły 
zdolność rozumowania, a także nieuleczalnie chore lub ciężko upośledzone 
niemowlęta. Inaczej niż w przypadku eutanazji dobrowolnej nie mamy tu 

7  P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003, s. 173.
8  Zob. tamże, s. 172-173.
9  A to, że osoby takie mogą być poddawane eutanazji przy własnej świadomości niemocy zmiany tego faktu, 

staje się jasne na podstawie głośnego przypadku Roma Houbena, zob. J. Bątkiewicz-Brożek, Uwięzieni we własnym 
ciele, „Tygodnik Powszechny” z 6 grudnia 2009.

10  Tamże, s. 174.

„Kto używa pojęcia jakości życia, zakłada 
z góry, że życie jako takie, życie niezależne 
od jego jakości, nie ma wartości absolutnej. 
Następnie używa się pojęcia jakości życia, aby 
uzasadnić twierdzenie, że niektórym osobom 
nie warto żyć”.
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do czynienia ze zgodą pacjenta, którą się co najwyżej domniemuje. Może 
rzucać się w oczy sztuczność tej kategorii: niezależnie od tego, co myślimy 
o samej eutanazji, bez wątpienia zgoda osoby jej poddanej nie pozostaje bez 
znaczenia, chociażby dla samego wymiaru kary. W tym wypadku tej zgody 
jednak nie ma. Co ma zatem usprawiedliwiać decyzję o takiej eutanazji? 
Tu pojawia się pojęcie „jakości życia”, które podaje się jako obiektywnie 
istniejące, ale założenie to dalekie jest od prawdy. „Kto używa pojęcia jakości 
życia, zakłada z góry, że życie jako takie, życie niezależne od jego jakości, 
nie ma wartości absolutnej. Następnie używa się pojęcia jakości życia, aby 
uzasadnić twierdzenie, że niektórym osobom nie warto żyć. Próbuje się 
więc udowodnić to, co już z góry założono”11. Mamy tu zatem do czynienia 
z podstawowym błędem logicznym.

Kolejny podział wyróżnia eutanazję czynną i bierną. W tej pierwszej 
osoba jej dokonująca powoduje śmierć innej osoby, w przypadku drugiej 
powstrzymuje się od działań mających na celu ratowanie osoby umierającej. 
W odniesieniu do działań lekarza, którego celem jest ratowanie życia 
pacjenta, ocena moralna postępowania w obydwu przypadkach może być 
tylko jednoznacznie negatywna. Specyficzną 
formą eutanazji jest tzw. wspomagane 
samobójstwo, kiedy śmierć jest bezpośrednio 
powodowana przez samego pacjenta, 
jednakże przy asyście (polegającej przede 
wszystkim na dostarczeniu środków 
tę śmierć powodujących i pomoc w ich 
zażyciu) osoby trzeciej, najczęściej lekarza 
lub członka rodziny (a czasami także 
„przedsiębiorcy” zajmującego się masową 
pomocą w umieraniu, jak w przypadku 
szwajcarskiej organizacji „Dignitas”). Ocena 
moralna takiego postępowania pozostaje 
jednoznacznie negatywna w odniesieniu do obydwu osób biorących udział 
w takiej procedurze: „z obiektywnego punktu widzenia samobójstwo 
jest aktem głęboko niemoralnym, ponieważ oznacza odrzucenie miłości 
do samego siebie i uchylenie się od obowiązku sprawiedliwości i miłości 
wobec bliźniego, wobec różnych wspólnot, do których się należy i wobec 

11  R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994, s. 22.
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społeczeństwa jako całości”, a „kto popiera samobójczy zamiar drugiego 
człowieka i współdziała w jego realizacji poprzez tak zwane samobójstwo 
wspomagane, staje się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą 
niesprawiedliwości, która nigdy nie może być usprawiedliwiona, nawet 
wówczas, gdy zostaje dokonana na żądanie”12.

Od eutanazji biernej odróżnić należy przypadek rezygnacji z uporczywej 
terapii, to znaczy „z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być 
adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne 
do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla 
samego chorego i dla jego rodziny. W takich sytuacjach, gdy śmierć jest bliska 
i nieuchronna, można w zgodzie z sumieniem zrezygnować z zabiegów, 
które spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużenie życia, 
nie należy jednak przerywać normalnych terapii”13. W medycynie określa 
się takie przypadki rezygnacją ze stosowania środków nadzwyczajnych. 
Oczywiście nie jest do końca jasne, co jest takim środkiem nadzwyczajnym, 
a postęp medycyny powoduje, że granica pomiędzy środkami zwyczajnymi 
a nadzwyczajnymi ciągle się zmienia. Jednak sama zasada nie powinna budzić 
wątpliwości, gdyż czymś zupełnie innym z moralnego punktu widzenia jest 
rezygnacja z terapii, która powstrzymuje naturalny moment śmierci, a czymś 
innym przyspieszanie tego momentu z powodu cierpienia fizycznego lub 
psychicznego. „Zaprzestanie uporczywej terapii oznacza zatem zgodę na 
ludzką naturę, a jednocześnie odrzucenie logiki wyboru momentu śmierci”14.

Od rezygnacji z uporczywej terapii odróżnić jednak należy zaprzestanie 
normalnej opieki, polegającej np. na podawaniu pożywienia, jak w głośnym 
przypadku Włoszki Eluany Englaro. To być może najtrudniejszy przypadek 
z wymienionych powyżej. Nawet wśród przeciwników eutanazji można 
znaleźć osoby dopuszczające zaprzestanie podawania pożywienia 
osobom znajdującym się w trwałej śpiączce. Craig Paterson uważa, że 
w przeciwieństwie do przypadków osób karmionych np. przy pomocy łyżki, 
której sami nie są w stanie utrzymać, karmienie osób znajdujących się 
w śpiączce za pomocą skomplikowanej aparatury obchodzi naturalne procesy 
ludzkiego organizmu i z tego powodu moralnie dopuszczalna jest rezygnacja 
z takiej formy opieki15. Jego argumentacja nie wydaje się jednak przekonująca. 

12  Jan Paweł II, Evangelium vitae, par. 66.
13  Tamże, par. 65.
14  T.P. Terlikowski, Nowa kultura życia. Apologia bioetyki katolickiej, Warszawa 2009, s. 227.
15  Zob. C. Paterson, Assisted Suicide and Euthanasia. A Natural Law Ethics Approach, Aldershot-Burlington 2008, 

s. 144-145.



Celem dostarczania posiłku do organizmu jest bowiem zapewnianie 
mu energii niezbędnej do życia, tak więc z perspektywy teleologicznej 
nie zachodzi żadna istotna różnica między jedzeniem samodzielnym, 
dokarmianiem łyżką przez osobę trzecią lub podawaniem pożywienia przez 
skomplikowaną aparaturę obchodzącą jamę ustną. Różnica znajduje się tylko 
w formie. Jeżeli uważamy, że powstrzymanie się od dokarmiania chorego 
łyżką byłoby niedopuszczalne, tak samo powinniśmy myśleć o przypadku 
Eluany Englaro.

Jednym z kluczowych problemów związanych z eutanazją jest jej rzekome 
działanie na korzyść osoby poddanej eutanazji. Samo założenie, że śmierć 
może przynieść korzyść, wydaje się problematyczne, jednakże zwolennicy 
eutanazji zdają się nie mieć tu wątpliwości: „w normalnych warunkach ludzie 
cenią swoje własne życie i kontynuowanie istnienia leży w ich własnym, 
najlepiej pojętym interesie. To przekonanie ulega zmianie, kiedy w grę 
wchodzi eutanazja. W tym wypadku w najlepszym interesie danej osoby leży 
nie kontynuowanie życia, lecz śmierć. Oznacza to, że kto zabija kogoś lub 
pozwala mu umrzeć, nie tylko nie szkodzi mu, ale działa na jego korzyść”16. 
Deklaracji tej nie należy oczywiście rozumieć w sposób ścisły: śmierć nie 
przynosi korzyści, gdyż kończy istnienie podmiotu, któremu ta korzyść 
miałaby być przyniesiona17. Wraz ze śmiercią kończy się jednak także jej 
cierpienie i w tym właśnie wyrażać się ma domniemana korzyść.

Ale z tym założeniem wiąże się kilka problemów. Pierwszy jest 
taki, że współczesna opieka paliatywna doskonale radzi sobie z bólem 
w zdecydowanej większości przypadków18. Natomiast o eutanazję proszą 
przeważnie osoby zdrowe, w jakiś sposób związane z pacjentem19. Żądanie 
eutanazji łatwo może stać się polem do manipulacji. Nawet gdy o eutanazję 
występuje osoba mająca być jej poddana, 
zachodzi poważna obawa, że mogła to zrobić 
pod wpływem mniej lub bardziej wyraźnie 
sformułowanych nacisków rodziny. Samo 
życzenie eutanazji, jak się często podkreśla, 
może być natomiast wynikającym z desperacji 
aktem prośby o pomoc. Z tego powodu 
można być szczególnie zaniepokojonym 
zaangażowaniem środowiska medycznego 

16  H. Kuhse, Eutanazja [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, tłum. W.J. Bober, Warszawa 2000, s. 341.
17  Zob. C. Paterson, dz. cyt., s. 105-106.
18  Zob. L. Israël, Eutanazja czy życie aż do końca, tłum. A. Wojciechowski, Kraków 2002, s. 80-82.
19  Zob. N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tłum. E. Burska, Warszawa 2003, s. 22-23.
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w ten proceder stanowiący naruszenie „domniemanego kontraktu, jaki 
pacjent zawarł z medycyną, zanim jeszcze zachorował”20. Problem nacisków 
staje się szczególnie palący w przypadku eutanazji adobrowolnej, gdy 
poddawane są jej np. upośledzone noworodki.

Uderzające jest również traktowanie cierpienia jako elementu oderwanego 
od realiów życia, czegoś zupełnie w życiu niepotrzebnego, od czego można 
tylko uciekać. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie zazdrościł osobie 
cierpiącej, ale trzeba sobie zdawać sprawę z funkcji, jaką cierpienie pełni 
w ludzkim i społecznym życiu. Cierpienie przede wszystkim wzmacnia 
charakter. Znakomicie również uświadamia ograniczoność ludzkiej kondycji, 
co w czasach solipsystycznego indywidualizmu ma ogromne znaczenie. 
Obecność osób cierpiących stanowi również ogromne wyzwanie dla osób 
zdrowych, które w obliczu cierpienia mogą wykazać się pełnią miłości do 
bliźniego21. Niestety, dzisiejszy przekaz kulturowy jest dokładnie przeciwny 
i wmawia ludziom, że jedyne, co czyni życie wartościowym, to jego uciechy. 
Widać to wyraźnie w przejmującym wyznaniu młodego chłopaka, który 
w wyniku wypadku samochodowego znalazł się w stanie niemal całkowitego 
paraliżu, gdy pisze: „interesowało mnie tylko to, żeby korzystać z uciech życia. 
Analizując to z dzisiejszej perspektywy, mówię sobie, że dobrze robiłem: moje 
życie było takie krótkie!”22. Niestety, chłopak ten nie potrafił w swoim stanie 
znaleźć już nic wartościowego i biorąc pod uwagę sposób, w jaki współczesna 
kultura kształtuje mentalność młodych, trudno mu się dziwić.

20  L. Israël, dz. cyt., s. 82.
21  Zob. J.Ei Smith, C. Kaczor, Life Issues, Medical Choices. Questions and Answers for Catholics, Cincinnati 2007, 

s. 8-15.
22  V. Humbert, „Proszę o prawo do śmierci”, Kraków 2004, s. 22.

Współczesna opieka paliatywna doskonale 
radzi sobie z bólem w zdecydowanej 
większości przypadków. Natomiast o eutanazję 
proszą przeważnie osoby zdrowe, w jakiś 
sposób związane z pacjentem.



Zwolennicy eutanazji często mówią też o rozróżnieniu na osoby i istoty 
ludzkie. Istoty ludzkie przynależą do gatunku homo sapiens, ale tylko 
osoby mają status moralny. Osoby zaś to istoty ludzkie charakteryzujące 
się świadomością. Zbigniew Szawarski pisze np. o trzech kategoriach osób: 
osobach przyszłych (np. niemowlęta), obecnych i przeszłych (np. starcy 
w ciężkim stanie) oraz o szczególnej kategorii: „psychopatach”, którzy 
„spełniają wszystkie warunki formalne bycia osobą, nie spełniają natomiast 
warunku moralnego”. Dla Szawarskiego nie jest co prawda tak, że osoby 
przyszłe i przeszłe nie mają żadnego statusu moralnego, ale tylko osoby 
w ścisłym rozumieniu mają pełny status moralny23. Najlepsze, co możemy 
zrobić dla osób przeszłych, to zapewnić im „dobrą śmierć”, a więc eutanazję.

Za takim rozumowaniem stoi fałszywe rozróżnienie na umysł i ciało 
zwane dualizmem. Zgodnie z tym poglądem nie każda istota ludzka 
jest osobą, natomiast o jej istnieniu świadczyć mają pewne cechy istoty 
ludzkiej najczęściej związane z (samo)świadomością24. Tak samo zatem jak 
w przypadku aborcji rozróżnia się, w sposób zupełnie nieuprawniony, istoty 
ludzkie, którym przysługuje status osobowy i pełne uznanie moralne (a zatem 
i ochrona prawna), oraz istoty ludzkie gorszej kategorii, które nie mogą liczyć 
na takie przywileje. W przypadku eutanazji dochodzi jeszcze do tego często 
argument z samoposiadania, budowany na zasadzie analogii z prawami 
własności rzeczy: osoba niejako posiada swoje ciało i może swobodnie 
decydować o biologicznym wymiarze życia. Argument ten jest jednak 
zupełnie nietrafiony. Koncepcja własności i posiadania zakłada, że przedmiot 
posiadania (własności) jest odmienny od podmiotu posiadającego (będącego 
właścicielem), co jest możliwe tylko na gruncie dualizmu, który sam jest nie 
do utrzymania25.

Wreszcie argumenty przemawiające za eutanazją adobrowolną nie mogą 
uciec przed zarzutem arbitralności przesłanek na jej przyzwolenie. Jeżeli 
np. wśród cech mających wyróżniać osoby od „nie-osób” (osób przyszłych 
i przeszłych) wyróżnia się zdolność odczuwania, (samo)świadomość, zdolność 
rozumienia, komunikacji itp., nasuwa się nie tylko pytanie o to, czy ten 
katalog jest zamknięty i na jakich podstawach został sformułowany, ale 
także o to, do jakiego stopnia te przesłanki muszą być spełnione i czy muszą 
zachodzić wszystkie naraz, czy wystarczy tylko część (jaka część) z nich? Co 
to właściwie znaczy, że jesteśmy (samo)świadomi? Albo że mamy zdolność 

23  Zob. Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005, s. 263-264.
24  Zob. M. Brachowicz, Jak się tworzy prawa człowieka. Przypadek aborcji, „Fronda” 52/2009, s. 207-214; R.P. 

George, Ch. Tollefsen, Dualizm i osoby, „Pressje”, Teka XVII, s. 19-35.
25  Zob. C. Paterson, dz. cyt., s. 118-120.
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rozumienia?26 W przeciwieństwie do biologicznych wyznaczników życia, 
które poddają się jasnym kryteriom, tego typu klasyfikacje nie są możliwe do 
przeprowadzenia bez ustalania sztucznych granic.

KoNtRoweRsje woKół KARy śmieRci
Kontrowersje wokół kary śmierci można podzielić na dwie grupy: 

pragmatyczne i moralne. Pragmatyczne dotyczą jej zasadności stosowania 
z punktu widzenia efektywności polityki karnej. Zwolennicy kary śmierci 
przekonują o jej skuteczności w odstraszaniu oraz mniejszej liczby 
ofiar zabójstw, gdy stosuje się karę śmierci. Przeciwnicy uważają, że nie 
istnieje żaden statystycznie istotny związek pomiędzy stosowaniem 
najwyższego wymiaru kary a spadkiem przestępczości27. Oczywiście spór 
ten ma swoje korzenie w bardziej fundamentalnym sporze o funkcję kary 
pomiędzy zwolennikami retrybutywnego jej ujęcia, a więc przywracania 
sprawiedliwości, a bardziej liberalnego podejścia utylitarnego, opartego 
o społeczną użyteczność danej kary i szansę na poprawę dla skazanego28.

Inną pragmatyczną płaszczyzną sporu jest nieodwołalność kary głównej. 
Przeciwnicy kary śmierci wskazują, że pomyłka w jej wymierzeniu jest nie 
do naprawienia. Ten być może najsilniejszy argument przeciw karze śmierci 

26  Zob. tamże, s. 134-135.
27  Dla zwolenników kary śmierci w Stanach Zjednoczonych dowodem na jej odstraszający efekt jest znany 

artykuł C.R. Susteina i A. Vermeule z 2006 r. (www.stanford.edu/group/lawreview/content/vol58/issue3/sunste-
in1.pdf). Metodologia użyta w tych badaniach była podważana przez J.J. Donohue i J. Wolfersa w 2006 r. (www.
stanford.edu/group/lawreview/content/vol58/issue3/donohue.pdf).

28  Zob. C.L. Ten, Zbrodnia i kara [w:] P. Singer (red.), Przewodnik..., dz. cyt., s. 413-418.

Zbigniew Szawarski pisze o trzech kategoriach 
osób: osobach przyszłych (np. niemowlęta), 
obecnych i przeszłych (np. starcy w ciężkim 
stanie) oraz o szczególnej kategorii: 
„psychopatach”.



nie jest jednak tak nieodparty, jak się 
może wydawać na pierwszy rzut oka. 
Otóż równie dobrze można wskazywać 
na ofiary zbrodni popełnianych przez 
sprawców pomyłkowo wypuszczanych 
przez sędziów29. Niedoskonałość systemu 
wymiaru sprawiedliwości nie jest 
argumentem za jego zniesieniem.

To sprowadza nas z kolei na 
moralne aspekty kary śmierci, gdzie 
jej zwolennicy uznają, że jest ona 
konsekwencją decyzji i działań podjętych 
przez przestępcę. Piotr Bartula stosuje 
w tym celu analogię z działaniami 
przedsiębiorcy, którego decyzje 
doprowadzają go do bankructwa. 
„Podobnie jak przedsiębiorca jest 
właścicielem owoców własnej pracy, 
również przestępca jest właścicielem 
zatrutych owoców swojej «pracy». 
Sprawca mordu nie powinien mieć możliwości cofnięcia skutków swego 
czynu, tak jak jej nie ma jego ofiara. Jest to zresztą podejście klasycznie 
liberalne, albowiem światopogląd liberalny, wbrew obiegowej opinii, nie jest 
wyłącznie apoteozą wolności, lecz wiąże się z metafizycznym poczuciem 
nieodwracalności naszych wolnych wyborów”30. Wniosek Bartuli jest prosty – 
za swoje czyny trzeba płacić.

Dla Bartuli sprawca czynu zagrożonego karą śmierci jest osobą moralną, 
odpowiedzialną za swoje czyny, również te złe. Jego karanie jest zgodne 
z szacunkiem dla niego jako osoby. „Traktowanie przestępcy jako machiny 
śmierci, jako szczura, którego cechy możemy opisać w języku behawioralnej 
psychologii, następnie poddanie go przymusowemu poprawianiu, jest 
większym afrontem dla ludzkiej godności niż ukaranie go”31. Konsekwentne 
stosowanie teorii utylitarystycznych prowadzi, według niego, do rozwoju 
teorii nadzoru nad społeczeństwem, gdyż odebranie przestępcy waloru 
moralnej odpowiedzialności skutkuje obciążeniem winą za zło przez niego 
popełnione całej grupy społecznej.

29  Zob. P. Bartula, Kara śmierci. Powracający dylemat, Kraków 2007, s. 43-44.
30  Tamże, s. 83-84.
31  Tamże, s. 89.
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Zło kary śmierci ma polegać również na tym, że odbiera ona godność 
skazanemu. Argument ten nie jest jednak do końca przemyślany, choć 
godność jest oczywiście tą zupełnie podstawową wartością, którą zawsze 
trzeba mieć na uwadze. Można jednakże mówić o godności osobowej, 
która jest wartością przysługującą człowiekowi niezależnie od wszelkich 
okoliczności, której nie da mu się odebrać ani sam nie może się jej pozbawić, 
oraz o godności osobistej, którą nabywa się na drodze moralnie dobrych 
uczynków32. Popełnianie czynów moralnie nagannych, a do takich należą bez 
wątpienia wszystkie przestępstwa zagrożone wysokimi karami w państwie 
sprawiedliwym, odbiera przestępcy godność osobistą, nie narusza natomiast 
jego godności osobowej. Takie podejście może być jednak dla utylitarysty 
zupełnie niezrozumiałe. Utylitarysta uważa bowiem, że „jedyną racją dla 
stanowienia prawa w ogóle jest powstrzymywanie tego, co sprawia ludziom 
cierpienie i uruchamianie tego, co sprawia im przyjemność. Odpłacanie za zło 
tylko dlatego, że jest złem, jest dlań bezsensowne, ponieważ nie wierzy on 
w zło wewnętrzne”33.

Trzeba przyznać, że również zwolennicy teorii retrybutywnej odwołują 
się do aspektów utylitarystycznych. Robi to również Bartula, kiedy pisze, 
że kara śmierci ma sens „nie tylko jako sankcja wzbudzająca strach wśród 
potencjalnych przestępców, ale również jako informacja o czynach złych 
absolutnie”34. Trudno jednak byłoby tego uniknąć – w końcu prawo jest 
fenomenem społecznym.

KoGo możNA zAbić?
Współczesna kultura polityczna dąży do uprzywilejowania świadomości 

jako wyznacznika osobowego życia człowieka. W związku z tym aborcja, 
a powoli także eutanazja zyskują coraz szersze poparcie, kara śmierci 
natomiast spotyka się z coraz większym sprzeciwem. Można zatem zabijać 
nieświadomych ludzi lub takich, którzy świadomie wyrazili na to zgodę, lecz 
nie można zabijać przestępców, którzy swoim postępowaniem wyrządzili 
ciężkie krzywdy innym. Przykładem takiego myślenia jest artykuł Jacka 
Hołówki, w którym twierdzi on, że „czym innym jest przerwanie życia 

32  Zob. K Renda, Kontrowersje w etyce kary śmierci, w: Kara śmierci. Historia, prawo, etyka, Lublin 2006, s. 35-38; 
W. Bołoz, Bioetyka a prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 58-59.

33  J. Budziszewski, Kara śmierci: argument na rzecz sprawiedliwości, „First Things” edycja polska, wiosna 2008, 
s. 116.

34  P. Bartula, dz. cyt., s. 39.



dorosłego człowieka, który ma świadomość, 
że w pewnych okolicznościach, na które 
nie ma wpływu, będzie musiał umrzeć 
i ten moment jest nieunikniony, a czym 
innym wykonanie zabiegu chirurgicznego 
na płodzie, który jest pozbawiony 
świadomości, nie rozumie grozy śmierci 
i nie ma jakiegokolwiek poczucia życia”35.

Opisany przykład dotyczy aborcji, ale 
eutanazja nie różni się niczym w tym 
schemacie. W słynnym orzeczeniu 
amerykańskiego Sądu Najwyższego USA 
w sprawie Casey sędziowie uzasadnili 
decyzję o przeprowadzeniu aborcji przez 
określenie wolności jako „prawa do 
zdefiniowania własnej koncepcji istnienia, 
wszechświata i tajemnicy ludzkiego życia”. 
Nic dziwnego, że to samo określenie stało 
się następnie podstawą prób uzasadnienia 
wspomaganego samobójstwa przez sądy 
niższej instancji36. Tak jak w przypadku 
aborcji prawo to przysługiwać ma 
świadomej matce, tak w przypadku eutanazji ma go albo osoba świadomie 
poddająca się eutanazji, albo członek rodziny/lekarz podejmujący decyzję za 
osobę takiej świadomości pozbawionej.

Wśród współczesnych prawników często spotyka się uzasadnienie 
eutanazji na gruncie argumentów odnoszących się do „jakości życia”. 
Ronald Dworkin uznaje, iż tradycyjna etyka, odwołująca się do „świętości 
życia”, docenia w życiu tylko element naturalny niewzbogacony o ludzką 
kreatywność. To natomiast, co prawdziwie warte w życiu człowieka, pochodzi 
od niego samego. Życie, które nie dostarcza już możliwości kreatywnego 
działania, ma dla niego znacznie niższą wartość37. Dobitniej wyraża to 
pozbawiony elegancji Dworkina Peter Singer: „Myślenie, że życie niemowląt 
ma szczególną wartość, ponieważ są one małe i śliczne, jest porównywalne 

35  J. Hołówka, Dżentelmeni wyrzekają się kary śmierci, „Rzeczpospolita”, 10 września 2007.
36  Zob. R. Hittinger, The First Grace. Rediscovering the Natural Law in a Post-Christion World, Wilmington 2007, 

s. 144-147.
37  Zob. R. Dworkin, Life’s Dominion. An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, New 

York 1994, s. 214-217.





z myśleniem, że foczka z jej miękkim 
białym futrem i dużymi okrągłymi 
oczami zasługuje na większą ochronę 
niż goryl, któremu brakuje tych cech”38. 
Z drugiej strony sprzeciw wobec 
kary śmierci budowany jest z reguły 
na gruncie etyki kantowskiej, co, jak 
pokazuje Zbigniew Stawrowski, nie 
jest zgodne z dokładnym odczytaniem 
myśli niemieckiego filozofa39.

Ta nadbudowa filozoficzna 
stanowi jednakże często zaledwie 
dodatek do bazy wzniesionej na 
materialistycznych fundamentach, 
co przyznają czasami również osoby 
budujące etyczne argumenty za 
eutanazją. Zbigniew Szawarski pisze: 
„Przy stale wydłużającej się długości 
życia (przynajmniej w cywilizacji 
zachodniej), rosnących kosztach 
opieki zdrowotnej oraz, rzecz istotna, 
stopniowym załamywaniu się proporcji 
w krajach europejskich pomiędzy ludźmi starymi a ludźmi młodymi, coraz 
bardziej wzrasta świadomość potrzeby i być może nawet prawa do dobrej 
śmierci. W sytuacji bowiem, gdy ludzi starych i potrzebujących opieki zaczyna 
być znacznie więcej niż ludzi młodych, zdolnych i chętnych do opieki nad 
generacją odchodzącą, jest rzeczą całkowicie zrozumiałą, że ludzie starzy 
z niepokojem myślą o własnej śmierci. Wcale nie pragną samobójstwa (...), 
nie chcą jednak umierać byle jak i byle gdzie. Zależy im na dobrej śmierci”40. 
Warunki takiej śmierci Szawarski zresztą skrupulatnie wylicza, choć nie 
wiadomo, skąd posiadł taką wiedzę.

Uczynienie z takich założeń programu politycznego, co już się zdarza, 
„czyni z lekarzy urzędników zdrowia w służbie państwa. Państwa, któremu 
coraz trudniej jest zapewnić wypłatę emerytur i które nie może uniknąć 
wyliczeń typu: mniej leczenia, mniej tych, którzy przeżyją, mniej wydatków... 

38  P. Singer, Etyka..., dz. cyt., s. 166.
39  Zob. Z. Stawrowski, Kantowska idea autonomii człowieka a kara śmierci, w: tenże, Niemoralna demokracja, 

Kraków 2008.
40  Z. Szawarski, dz. cyt., s. 251.
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Państwa, które wie, że wydatki medyczne za sześć ostatnich miesięcy życia 
ubezpieczonego kosztują tyle samo, co wydatki przez całe jego życie. Jakaż 
pokusa!”41. Założenie, że państwo może uniknąć takich pokus, jest wysoce 

optymistyczne; w końcu państwo w nowoczesnym wydaniu to przede 
wszystkim ogromna machina biurokratyczna, w której gubią się głosy 
sumienia i odpowiedzialność za decyzje. A gdy tego nie ma, górę wziąć może 
specyficzna forma mentalności, którą Ryszard Fenigsen nazywa „mentalnością 
tajgatejską” od wzgórza Tajgatos, gdzie w starożytnej Sparcie porzucano 
noworodki niedające nadziei na odpowiednie służenie państwu.

Mentalność ta osłabia szacunek dla życia na kilku frontach. Przede 
wszystkim, jak udowadnia Fenigsen, eutanazja dobrowolna prowadzi do 
zezwolenia na eutanazję adobrowolną. „Kto wierzy i głosi, że pozbawienie 
człowieka życia, aby wyzwolić go od cierpień, jest dobrodziejstwem, nie ma 
prawa pozbawić niektórych cierpiących tego dobrodziejstwa tylko dlatego, 
że nie są w stanie sami o to prosić”42. Mentalność taka udziela się nie 
tylko lekarzom, ale także rodzinom. Jak zauważa założyciel amerykańskiej 
organizacji „Jeszcze Nie Umarli” (Not Yet Dead), sprzeciwiającej się 
wspomaganemu samobójstwu, w stanie Oregon, gdzie zniesiono karanie za 
udział we wspomaganym samobójstwie, ponad połowa zgonów dzieci do 11 
lat w 1996 roku spowodowana była działaniem członków rodzin. Zanotowano 
też ogromną liczbę przypadków znęcania się nad osobami starszymi, z czego 
prawie wszystkie popełniane były przez członków rodzin43. W ocenie 
przywoływanego autora ma to ścisły związek z działaniem tego wyjątkowego 
w warunkach amerykańskich prawa.

Ostatecznym produktem takiej praktyki jest szczególny rodzaj więzi 
społecznych, które Eduard Picker nazywa „społeczeństwem kooptacyjnym”. 

41  L. Israël, dz. cyt., s. 56.
42  R. Fenigsen, dz. cyt., s. 50.
43  D. Coleman, Assisted Suicide and Dissability. Another Perspective, „Human Rights”, Winter 2000, s. 8.

Wydatki medyczne za sześć ostatnich miesięcy 
życia ubezpieczonego kosztują tyle samo, co 
wydatki przez całe jego życie. 



Takie społeczeństwo „nie przyjmuje po prostu tego, kto «przychodzi na 
świat», lecz do życia dopuszcza tylko tych, którzy pomyślnie przeszli jego 
autonomiczne kontrole jakości i sprawdziany zgodności z potrzebami, i którzy 
również później przechodzą przez nowe kontrole według zdefiniowanych 
przez nie standardów. W konsekwencji, w takiej organizacji prawo do życia, 
a wkrótce również godność poszczególnych członków, nie mają rangi praw 
wrodzonych w sensie dosłownym. Nie są zagwarantowane per se wraz 
z początkiem życia. W społeczeństwie takim przemieniają się one w czystą 
kwestię licencji: zostają nadane, odmawia się ich lub je odwołuje – zależnie 
od tego, czy badana osoba spotyka się w kręgu instancji decyzyjnych 
z życzliwym przyjęciem, czy też zostanie zdezawuowana”44.

PodstAwowe dobRA człowieKA
Debata o eutanazji i karze śmierci odsłania także istotne przesunięcie 

w dobrach ludzkiego życia, które uważane są za najistotniejsze, czyli 
tzw. dobrach pierwotnych. Dobra takie posiadają wewnętrzną wartość i nie 
muszą być uzasadniane przez służenie innym dobrom, tak jak dobra wtórne. 
Do dóbr pierwotnych, w klasycznej etyce prawa naturalnego, zalicza się, 
z reguły na pierwszym miejscu, ludzkie życie. Ma ono również wartość 
instrumentalną – bez życia żadne inne dobra nie mogą dla człowieka istnieć. 
Ale jego zasadnicza wartość jest wartością immanentną – życie jest dobre 
dla samego życia45. W chwili obecnej takie rozumienie życia podważane 
jest głównie przez postęp dualizmu, o którym była mowa wyżej – życie 
zaczyna dla współczesnego człowieka mieć jedynie wartość instrumentalną 
jako nosiciel świadomego „ja”, będącego właściwym podmiotem działania, 
podmiotem autonomicznym. Tymczasem „stan autonomii jest prawdziwie 
wartościowy tylko, gdy jest nakierowany na dokonywanie dobrych wyborów, 
które z kolei pomagają kształtować dobry charakter. Gdy życie przepełnione 
jest złymi wyborami, zdolność do autonomicznego wyboru zostaje 
drastycznie źle ukierunkowana lub nadużyta”46. Autonomia bez wątpienia 
jest dobrem życia ludzkiego, ale jego wartość jest co najwyżej wtórna, 
instrumentalna. Autonomia nie jest wartością samą w sobie.

Zresztą nacisk na autonomię w przypadku decyzji pacjenta o eutanazji 
jest niespójny z sytuacjami, w których ratuje się osoby starające się popełnić 
samobójstwo, np. w wyniku zawodu miłosnego. W takich przypadkach nikt 
nie twierdzi, że próba samobójcza takiej osoby jest wyrazem jej autonomii 

44  E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, Warszawa 2007, s. 152-153.
45  Zob. C. Paterson, dz. cyt., s. 51.
46  Zob. tamże, s. 116.
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i należy ją uszanować47. Poza tym należy też zwrócić uwagę, że wywodzenie 
„prawa do śmierci” z autonomii pozostaje w sprzeczności z zasadami 
klasycznego liberalizmu, który szeroko ceniąc autonomię, nie uznawał za 

dopuszczalne zrzeczenie się swojej wolności przez oddanie się w niewolę. 
Takie stanowisko zajmował m.in. John Stuart Mill48 będący jednocześnie 
utylitarystą. Skoro klasyczny liberalizm, na podstawie którego zbudowano 
fundamenty liberalnej demokracji, nie zgadzał się na oddanie w niewolę, jak 
można uzasadniać wolnością decyzję o zrzeczeniu się życia?

Autonomia okazuje się zatem zupełnie kruchym i zwodniczym dobrem, 
gdy traktować ją w oderwaniu od jej funkcji instrumentalnych. Podstawą 
etyki powinna pozostać zasada życia jako dobra podstawowego. I choć osobie 
schorowanej i cierpiącej może być trudno dostrzec wewnętrzne dobro samego 
życia, to zawsze warto mieć na uwadze również jego wymiar instrumentalny 
pozwalający uczestniczyć w innych dobrach: „Musimy stale przypominać, 
że życie, które poważnie straciło na «jakości», wciąż może realizować 
i uczestniczyć w szerokiej gamie podstawowych i wtórnych dóbr ludzkich – 
przyjaźni, rodzinie, pięknie, prawdzie itp.”49.

KoNKluzje
„Prawo do śmierci” nie zostało jeszcze sformułowane jako prawo 

człowieka i można przypuszczać, że nie nastąpi to szybko. Wymaga to 

47  Zob. R. Fenigsen, dz. cyt., s. 79-80. Przy okazji warto zwrócić uwagę na występujący tu rażący brak równo-
ści w naszej tak ceniącej równość epoce. Podobna asymetria zachodzi w przypadku pacjentów, którzy w zależno-
ści od wieku (i np. zdolności do pracy) poddawani są leczeniu lub „pozwala się” im umrzeć, zob. tamże, s. 29-30.

48  Zob. T. Pietrzykowski, Spór o eutanazję, Katowice 2007, s. 87.
49  C. Paterson, dz. cyt., s. 107.

„musimy stale przypominać, że życie, które 
poważnie straciło na «jakości», wciąż może 
realizować i uczestniczyć w szerokiej gamie 
podstawowych i wtórnych dóbr ludzkich – 
przyjaźni, rodzinie, pięknie, prawdzie itp.”



bowiem zerwania pewnego tabu, które jest mocno zakorzenione we 
współczesnych społeczeństwach. Nikt bowiem śmierci nie pragnie, a poparcie 
dla eutanazji jest próbą uniknięcia śmierci przepełnionej bólem i cierpieniem, 
pójściem na łatwiznę. Ale śmierć sama w sobie nie jest dobrem, które 
łatwo jest „sprzedać” pod postacią uprawnienia. Śmierć tę wstydliwie się 
zakrywa, posługując się albo technicznymi zwrotami jak „eutanazja”, albo 
jej dosłownym tłumaczeniem jako „dobra śmierć”, która albo ma pozostać 
całkowicie pod kontrolą umierającego, albo „obdarowany” ma nią zostać ktoś, 
dla kogo rzekomo i tak nie ma już znaczenia, czy umrze, czy nie. Właściwie 
cała debata o eutanazji jest próbą ucieczki od tematu śmierci: „Ruch na rzecz 
eutanazji jest ruchem protestu przeciwko zjawisku śmierci. Śmierć powinna 
być zniesiona i zastąpiona eutanazją. Ze strachu przed śmiercią mamy się 
wszyscy nawzajem pozabijać”50.

Śmierć straciła dziś rację bytu. Kara śmierci, zniesienie której stało się 
papierkiem lakmusowym przestrzegania praw człowieka, jest drugą stroną 
tego zjawiska. Śmierć przestępcy staje się czymś niemożliwym do zniesienia, 
bo z przestępcą łatwiej jest się utożsamić niż z „osobą przeszłą lub przyszłą”. 
Któż z nas w końcu, ludzi pełni sił, nie popełnia błędów? Przestępca 
zagrożony karą śmierci to po prostu ten, którego błąd był poważniejszy.

Wzajemna relacja kary śmierci i eutanazji (a także aborcji) wiele mówi nam 
o dzisiejszym państwie, które w imię wolności pomniejsza w rzeczywistości 
jej sferę. Dzieje się tak nie tylko w wymiarze indywidualnym, gdy zabija 
się osoby bezbronne, pozbawione świadomości. Problem ma charakter 
systemowy i można go określić jako problem słabego państwa nadzorczego, 
które z jednej strony odmawia wymierzania sprawiedliwości wobec 
zagrażających społeczeństwu przestępców, a z drugiej strony określa 
kategorie osób, które są zbędne dla społeczeństwa. Warto przyjrzeć się w tym 
zakresie stanowisku Kościoła: obecnie sprzeciwia się on zarówno aborcji, 
eutanazji, jak i karze śmierci, ale jego sprzeciw wobec tej ostatniej formy 
odbierania życia nie jest tak kategoryczny, jak w przypadku pierwszych 
dwóch: „Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni 
udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania 
kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony 
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeżeli jednak środki 
bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed 
napastnikiem, władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są 

50  R. Fenigsen, dz. cyt., s. 117.
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bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej 
odpowiadają godności osoby ludzkiej”51.

Kościół uznaje zatem, że warunkiem zastosowania siły przeciw życiu 
ludzkiemu jest przede wszystkim wina osoby, wobec której ma być 
zastosowana siła. W takim podejściu widać zasadę odpowiedzialności 
za czyny i proporcjonalności. Dzisiejsze stanowisko większości państw 
demokratycznych, które promują aborcję (a czasami i eutanazję), za wszelką 
cenę sprzeciwiając się karze śmierci, jest tego dokładnym odwróceniem 
i stanowi pokaz ogromnej hipokryzji. „To, że państwa europejskie są 
generalnie przeciwko karze śmierci, jest wielką obłudą. W momencie kiedy 
istoty niewinne, czyli dzieci nienarodzone [i osoby niedołężne – M.B.] są 
masowo mordowane, to unoszenie się nad losem zbrodniarzy jest zupełnie nie 
na miejscu. Sens takiej dyskusji, jaką prowadzimy dzisiaj, jest tylko w kraju, 
gdzie aborcja [a także eutanazja – M.B.] jest całkowicie zakazana”52.  █

51  Paragraf 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego.
52  M. Wojciechowski w dyskusji z ks. M. Machinkiem, Katolicki spór o karę śmierci, „Fronda” 50/2009, s. 259.



Blogowisko
Eksperyment

BLOGO
WIS

KO



GO

KO

RuDZiA
Prababcie nie miały depresji
12 lutego 2010

Moje znajome opowiadają mi historię, która 
wydarzyła się u nich w rodzinie.

Ich prababcia wyemigrowała z rodzicami do Stanów 
tuż pod koniec XIX wieku. Mieli wyjątkowe szczęście, 
bardzo szybko się wzbogacili. Jednak tęsknota za Polską 
nie dawała im spokoju. W 1916 roku prababcia (mając 
chyba niewiele ponad 30 lat) postanowiła sprzedać 
fabrykę ojca w Stanach, a pieniądze – kilkanaście 
tysięcy dolarów w złocie – ulokować w dobrym banku. 
I wojna światowa dobiegała końca. Wszyscy mówili 
o rychłym odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Jednak sytuacja u nas w kraju była mało stabilna. 
Jakiś znajomy doradził, by pieniądze ulokowała 
w Londynie lub w Moskwie.

Złożyła je w Moskwie.
Był rok 1917. Jesienią z dnia na dzień okazało się, 

że nie ma nic. Ma męża, dzieci i te pieniądze, które 
zostawiła na bieżące wydatki.

Prababcia jednak nie należała do tych, co łatwo 
się poddają. Oboje z mężem wzięli się ostro do pracy 
i dość szybko stanęli na nogi. W latach 30. prababcia 
mieszkała we własnym domu na przedmieściach 
Warszawy. Niedużym, ale własnym.



Przyszedł rok 1939.
Jedna z pierwszych bomb w kampanii wrześniowej 
spadła właśnie na ten dom.
To prababcię też nie załamało….
Ona nigdy nie miała depresji.
Gdy myślę o tej historii, przypomina mi się felieton 
Joanny Szczepkowskiej. Pokazuje sytuację, w której 
cała rodzina siedzi przy stole – wnuk narzeka na to, 
że ma za dużo nauki, wnuczka, że nauczycielka 
się na nią uwzięła. Mama ma migrenę, a tata – 
fatalnego szefa w pracy. Nie narzeka tylko babcia – 
a babcia przeżyła: zsyłkę, dwa obozy, śmierć dzieci, 
bombardowania. Jednak babcia nie marudzi nigdy.

Ach, te przedwojenne 

podzespoły... 

Tagi:
Pressja, 
depresja,
regresja 
i posesja.

Czy myślicie, że narzekanie i załamywanie 
się to jakiś znak naszych czasów?

A fala depresji???
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. 

Mam wrażenie, że kiedyś wychowawcy 
przygotowywali ludzi na to, że życie 
jest ciężkie, ale ludzkie istnienie i dobre 
samopoczucie nie zależą od stanu 
posiadania. Najważniejsze były pewne 
wartości. Teraz rzadko kto używa słowa: 
„trud”, „poświęcenie”, „powołanie”.
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A jeśli któryś z tych punktów zawiedzie, człowiek 
wpada w depresję.

Ostatnio wśród moich dalszych znajomych kilka 
osób jest na lekach antydepresyjnych. Niedawno 
pojawiła się ciekawa teoria, że rosnąca fala depresji 
może być odpowiedzią na ukrywanie prawdy o sobie, 
nieprzyznawanie się do swoich uczuć, rozminięcie 
z powołaniem (czyli ze sobą). My nie żyjemy, tylko 
próbujemy dostosować się do napompowanych 
wymagań świata konsumpcji i sukcesu.

Za to wmawia się:
1) praca koniecznie musi być ciekawa i dobrze 

płatna,
2) musisz osiągnąć sukces, bo inaczej jesteś zerem,
3) mąż musi być idealny,
4) twoje wymiary również,
5) jeśli mąż nie jest idealny, powinnaś wymienić 

go na ideał,
6) dzieci muszą być udane. Jeśli są mało udane, 

zapisz je na mnóstwo zajęć dodatkowych. Może 
wtedy coś się zmieni,

7) życie jest radosne i lightowe. Spójrz na wielkie 
gwiazdy. One świetnie się bawią.

Amerykanin zapytany, co słychać, 
odpowiada zwykle: „Super!” (i cheese), choć 
doskonale wie, że to nieprawda, bo np. od 
roku nie jest w stanie spłacać kredytu.

Dopiero w depresji człowiek zaczyna 
zauważać rzeczywistość taką, jaka ona jest 
i ma kontakt z własnymi uczuciami.

Depresja jest odpowiedzią na brak prawdy 
o sobie i o życiu.

Bardzo mnie ta teoria zaciekawiła.



opieKuNogRoDoW
Stan umysłu przeciętnego 
polskiego mężczyzny
12 lutego 2010

Oglądając wczoraj fragmenty z przesłuchania przed 
komisją hazardową słynnego polskiego biznesmena, 
przypomniał mi się pewien wywiad przeczytany przed 
ponad rokiem z rosyjskim pisarzem Borysem Akuninem. 
Zarówno pisarz, jak i dziennikarz prowadzący wywiad 
ubolewali nad brakiem w Rosji pewnego typu mężczyzny – 
powściągliwego, opanowanego, racjonalnego dżentelmena. 
Gatunek taki – wedle nich – miał się w Rosji pojawić tuż 
przed rewolucją i odejść bezpowrotnie wraz z nadejściem 
władzy bolszewików.

A my w Polsce przekonani o swojej wyższości nad wschodnimi 
Słowianami, przebąkujemy coś o cerkiewnych plemionach, bolszewikach, 
komunistach, sobie nie mając nic do zarzucenia. Pamiętam jeszcze 
z czasów licealnych (lata 90.), jak to niemal każdy miał mieć dziadka 
w AK albo szlacheckie pochodzenie. I to nic, że z potocznej obserwacji 
wynikało, że blisko 3/4 Polski aktywnie działało w AK i miało szlacheckie 
korzenie. To nic, że wielu z owych dziadków na co dzień czytywało 
„Trybunę Ludu” albo „Nie”. Zastanawia tylko, co się stało z tymi 
wspaniałymi potomkami tradycji AK-owskiej, gdzie ich możemy spotkać 
w życiu codziennym. Gdzie się podziali ci nieustraszeni, bohaterscy, 
odważni mężczyźni? Część z nich gdzieś po drodze w międzyczasie 
zmieniła pozycje i przeszła do obozu obrońców czci ludzi honoru, jakoś 
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tak nierówno jednak traktując różnych generałów, bo 
dla jakichś przyczyn na przykład generał Pinochet był 
tym złym, ale już generałowie Kiszczak i Jaruzelski tymi 
dobrymi.

zainteresowania, robi wokół siebie mnóstwo hałasu, mnóstwo 
szumu, ale to wszystko w zasadzie wiele hałasu o nic. Bo 
im głośniej krzyczy, im więcej piany bije, tym większe 
prawdopodobieństwo, że ma niewiele do powiedzenia, i chce 
przykryć jakiś swój deficyt albo ułomność. Z psychastenikiem 
sytuacja jest odwrotna, nie robi wokół siebie hałasu ani szumu, 
wręcz odwrotnie, unika ich jak może, i choć częstokroć może 
miałby wiele do powiedzenia, to brak wiary we własne siły, 
niedocenienie siebie samego uniemożliwia mu to kompletnie. 
To tak w największym skrócie i uproszczeniu.

Obserwacja życia publicznego, ale i tego 
codziennego, bliskiego, nie napawa optymizmem. 
Agnieszka Maria Porębska w eseju Dwa typy 
niedojrzałości emocjonalnej. Polacy i europejczycy 
zachodni opublikowanym w Tece Trzeciej „Pressji” 
poświęconej tematowi „Czy warto być Polakiem?”, 
powołując się na dzieła Antoniego Kępińskiego, 
podzieliła społeczeństwo polskie na dwa typy 
osobowościowe: histeryków i psychastetników. 
Zarówno jeden, jak i drugi typ mają trudności 
z obiektywną samooceną, choć w jednym i w 
drugim przypadku jest ona jednakowo niska, to 
jednak reakcje na nią przejawią się w zupełnie 
odmienny sposób. Dla histeryka życie jest teatrem, 
histeryk nie istnieje, jeśli nie ma go w centrum 



Ale wróćmy do naszych bohaterów życia 
publicznego i codziennego. Przypomnijmy sobie 
wczorajsze przesłuchanie Ryszarda Sobiesiaka. 
Ledwie zdążył wejść na korytarze sejmowe, a już 
zwymyślał dziennikarzy od swołoczy. Z każdym 
krokiem było coraz gorzej, niekontrolowane nerwowe 
wybuchy nieadekwatnych uśmiechów, dukanie 
z kartki bon motów o wysysaniu bzdur z brudnych 
placów, poniżaniu, itp. Trudno w tym miejscu nie 
przypomnieć sobie dużo wcześniejszego występu 
przed inną komisją pewnego znanego detektywa 
o nastroszonych włosach, który w stanie silnego 
wzburzenia emocjonalnego grzmiał, że w zasadzie 
Krzysztof Olewnik sam się o swój los prosił.

..............

No ale przecież to nie są reprezentatywni dla całego 
społeczeństwa mężczyźni. Nerwusy, zgoda, ale nie reprezentatywni. 
Idźmy więc dalej. Jeden z marszałków sejmu – przez ministra kultury 
nazwany „chodzącym dobrem” – a przez Zdzisława Krasnodębskiego 
zdiagnozowany jako osoba cierpiąca na koprolalię. Diagnoza jest 
zresztą słuszna, marszałek jeśli kogoś w rozmowie nie obrazi, to żyć 
przecież nie może. A to nazwie kogoś ograniczonym człowiekiem, 
a to z oczami szaleńca i pianą na ustach bezceremonialnie atakuje 
swego interlokutora.

  Idźmy jeszcze dalej – Stańczyk czasów 
współczesnych, znany dandys i filozof – Janusz 
Palikot. A to pije na ulicach, a to zaprasza dziennikarki 
na spotkanie z winem i nago, okrzyknięty przez 
młodych i wykształconych z wielkich miast fajnym 
facetem. No cóż, jakie czasy, taki Stańczyk.
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No i co najważniejsze – w zasadzie nie musimy 
ubolewać, tak jak Borys Akunin nad tym, że nie mamy 
– w przeciwieństwie do Rosjan – mężczyzn w typie 
brytyjskich dżentelmenów. Jeden z nich okazuje się być 
nawet kandydatem na prezydenta. A że chciał kiedyś 
dorzynać jakieś watahy i płaczliwie uskarżał się, że 
prezydent nie oddał mu 100 złotych, któż by dziś o tym 
pamiętał.

Przejdźmy też do dnia codziennego, spójrzmy 
na sfrustrowanego szefa, niepewnego swoich racji, 
swoich kompetencji, mistrza mimikry, z reguły z nadania 
politycznego – jeśli pracujemy w administracji publicznej, 
a jeśli w firmie prywatnej, to pewnie bezwzględnej kanalii 
nastawionej na agresywną skuteczną sprzedaż.

Czy może dziwić zatem, że w komentarzach 
z wczorajszej komisji dziennikarze nazywali Ryszarda 
Sobiesiaka ostrym graczem i opowiadali coś o wyniku 
1:0 dla Ryszarda S. w starciu z komisją? Książkowy Stalin 
Anatolija Rybakowa z powieści Dzieci Arbatu mówi 
o chamstwie, które ludzie uznają za siłę. Czy nie jest to 
nasza codzienność, w której cwaniactwo myli nam się 
z inteligencją, a chamstwo z asertywnością?

A gdzie się tymczasem podział prawdziwy mężczyzna 
na Woli, kiedy ginął policjant zaszlachtowany przez 
17-latka? Co się stało z naszą odwagą w sprawach 
ważnych i w sprawach błahych? Czy naprawdę jesteśmy 
w życiu codziennym, tym bliskim, namacalnym i tym 
odległym nieco, publicznym, skazani na bezwolnych 
oportunistów w stylu przewodniczącego komisji 
hazardowej? Nerwusów w stylu Ryszarda Sobiesiaka? 
Drobnych cwaniaczków potrafiących się ustawić 
odpowiednio do wiejącego wiatru zmian i dziejów? 
Histeryków i psychasteników?



geoFFRey
Dwie godziny w królestwie Bożym
12 lutego 2010

Najpierw wywietrzał z niego inżynier. Potem 
żołnierz LWP, kapral z trzyletnim stażem, o mało co 
nie wysłany do Korei z internacjonalistyczną pomocą. 
Bezpowrotnie zniknęły opowieści zaczynające się od 
dużego wdechu i słów „jak byłem w wojsku”.

Potem już poszło. Zniknął język polski, wyuczony 
w wieku lat kilkunastu, a zaraz później jakikolwiek 
ludzki język. Odpowiada jeszcze na pytania – „tak” lub 
„nie”, i umie wskazać palcem, czego potrzebuje.

Codziennie małymi kroczkami wyrusza w podróż 
ze swojej sypialni do dużego pokoju z telewizorem, 
posapując jak parowóz. Siada na krześle, popija 
herbatę z dwóch wielkich kubków i przełącza kanały 
w telewizorze, nie bardzo zwracając uwagę na to, co 
się w nim pojawia.

  Mój ojciec ma 82 lata i zachowuje się jak 
trzyletnie dziecko. Nie zapali już gazu, ani nie 
otworzy drzwi do mieszkania.

Od trzech lat wiem, że go tracę, że jest go z nami 
coraz mniej. Na drodze do Boga jest już chyba bliżej 
niż dalej.
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Blogowisko

Ostatnio strzygłem mu włosy. Pytałem jak fryzjer: tu 
krócej? Gdzie jeszcze obciąć? Tato pokazywał palcem, 
mówiąc „tu”, „i tu”.

– A ucho obciąć? – zapytałem.
– Nie, ucho nie – poprosił ze śmiechem. A mnie 

przypomniał się mój syn, z którym tak samo bawiłem 
się, gdy miał dwa lata.

Raz w miesiącu przychodzi do niego kapłan. Posiedzi, 
zada kilka pytań, na które można odpowiedzieć „tak” lub 
„nie”. O spowiedzi nie ma mowy, ale i nie jest potrzebna 
– małe dzieci są niewinne.

Nie wiem, czy tato rozumie, że przyjmuje Ciało i Krew 
Chrystusa. Ale czy to ważne? Przyjmuje je chętnie i z 
ufnością. Jak dziecko.

  Do stycznia tatą zajmowała się moja mama – o parę 
tylko lat młodsza od niego, ale silniejsza, tą kobiecą, 
nieustępliwą siłą, która trzyma się życia mimo chorób 
i przeciwności.

Ale w wigilię Wigilii upadła i jej osteoporowata kość 
pękła. Od pięciu tygodni leży w łóżku, a ja mam pod 
opieką dwoje rodziców.

Czekają na mnie codziennie. Na obiad, dwa wielkie 
kubki herbaty, dobre słowo, zmianę pampersa…

Coś, co dla niewtajemniczonych może wydawać się 
nieszczęściem, w rzeczywistości jest darem dla obu 
stron.

Dla rodziców – bo mają czas, żeby na spokojnie 
rozliczyć się ze swoją przeszłością, niezamkniętymi 
rachunkami, przekonać się, ile jest warta siła człowieka, 
skorygować system wartości. W końcu – zaznać Bożej 
miłości.



Dla mnie – bo to tak naprawdę jedyna dla mnie 
szansa, żeby zrobić coś, co z całą pewnością jest dobre, 
jest wolą Boga. Bo to On opiekuje się moimi rodzicami, 
ja tylko przez dwie popołudniowe godziny jestem jego 
pracownikiem, wykonawcą zadania w Jego Królestwie.

Wiem, niewiele to, jak na człowieka, który ma porzucić 
wszystko i pójść za Chrystusem. Ale cóż, od czegoś trzeba 
zacząć. Może kiedyś będę w stanie unieść więcej.

W każdym razie Bóg wie, ile jestem w stanie zrobić 
i teraz mam zlecenie na dwie godziny.

Wierzcie mi, to wielka radość mieć udział w Jego 
dziele. Nie mam takiego poczucia ani w pracy, ani podczas 
pisania komentarzy na Frondzie :)

 
Pozdrawiam!
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Liberalny faszyzm, czyli anatomia amerykańskiej lewicy
Autor Autorski

Książka jonaha Goldberga, autora piszącego do 
takich tytułów, jak „New yorker”, „commentary” czy 
„wall street journal”, zajęła pierwsze miejsce na 
liście bestsellerów „New york timesa”. Jej tytuł brzmi: 
Liberalny faszyzm. Tajna historia lewicy od Mussoliniego do 
politics of meaning. Z tym meaning są kłopoty tłumaczeniowe, 
gdyż termin – być może celowo mętny – można rozumieć jako 
„znaczenie”, „troskę” czy „zaangażowanie”. Jak wskazuje sam 
tytuł, książka przy wszystkich znakomitych rekomendacjach 
autora jest wysoce niepoprawna politycznie. 

Należy też pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych słowo 
„liberał” rzadko oznacza to, co w Europie, czyli kogoś, kto 
odrzuca pojęcie dobra wspólnego (republiki, rzeczpospolitej) 
i uważa, że najlepiej jest, gdy każdy „sam sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem”. W USA oznacza to coś wręcz 
przeciwnego – lewicowca, socjalistę czy socjaldemokratę, 
który ma jasną wizję sprawiedliwości społecznej i pożądanej 
organizacji społeczeństwa oraz uznaje, że jej realizacja jest 
obowiązkiem państwa. Jak z tego wynika, cele amerykańskiego 
lewicowca są tożsame z celami komunistów i faszystów, różnią 
ich tylko metody. 

libeRAlNy 
fAszyzm, czyli 
ANAtomiA 
AmeRyKAńsKiej 
lewicy 
LECH JĘCZMYK



Jonah Goldberg, Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From 
Mussolini to the Politics of Meaning, Doubleday 2008.

Kennedy doprowadził też do mistrzostwa coś, 
co stało się odtąd kamieniem węgielnym 
amerykańskiej polityki – budowanie atmosfery 
zagrożenia, gdyż wtedy Biały Dom odgrywa rolę 
centrum dowodzenia. Ted Sorensen doliczył się 
aż szesnastu „kryzysów” podczas pierwszych 
ośmiu miesięcy prezydentury Kennedy’ego. 



 Jako przedstawiciele lewicy obszernie zostali potraktowani w książce 
prezydenci Woodrow Wilson i John F. Kennedy, a także Hillary Clinton 
i Al Gore. Autor wyciąga podobieństwa ich myśli do włoskiego faszyzmu 
i niemieckiego nazizmu, które zna doskonale. Widać natomiast, że Goldberg 
nie odrobił lekcji z sowieckiego komunizmu, ale dla czytelnika z naszej części 
świata ten trzeci korzeń amerykańskiej myśli lewicowej jest oczywisty. 

Goldberg bardzo zręcznie wydobywa podobieństwa osobowości i polityki 
Kennedy’ego oraz Mussoliniego: kult młodości, aktywność, fachowość, 
energię, urok osobisty, zasługi wojskowe. Mussolini i Hitler budowali swoje 
ruchy, odwołując się do żołnierzy z okopów I wojny światowej, Kennedy zaś 
odwoływał się do młodych weteranów II wojny światowej. Podobnie jak 
Mussolini mówił o „narodowej odbudowie”, „nowej polityce” i „czasie na 
wielkość”. Norman Mailer złośliwie zatytułował artykuł o nim w 1960 roku: 
Superman wkracza do supermarketu.

Kennedy doprowadził też do mistrzostwa coś, co stało się odtąd 
kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki – budowanie atmosfery 
zagrożenia, gdyż wtedy Biały Dom odgrywa rolę centrum dowodzenia. Ted 
Sorensen doliczył się aż szesnastu „kryzysów” podczas pierwszych ośmiu 
miesięcy prezydentury Kennedy’ego. 

Ciekawsze od postaci historycznych są jednak sylwetki osób współcześnie 
działających w polityce. Wiele miejsca autor poświęca zwłaszcza Hilary 
Clinton, która – jak pisze – „jest fascynującą postacią nie ze względu 
na swą nudną i nieciekawą osobowość, ale dlatego, że jak pod szkłem 
powiększającym możemy w niej prześledzić liberalną ciągłość od przeszłości 
do przynajmniej jednej z możliwych wersji przyszłości”. Jest ona „jedną 
z czołowych postaci pokoleniowej kohorty liberalnej elity”, która wprowadziła 
swoje faszyzujące tematy do głównego nurtu amerykańskiej polityki. 

Urodzona w metodystycznej rodzinie była spadkobierczynią ruchu 
Społecznej Ewangelii z lat 20. i 30. XX wieku. Duży wpływ miał na nią 
radykalny pastor Donald Jones, usunięty w końcu z Kościoła za zbytnie 
rozpolitykowanie. Innym guru Hillary Rodham był kolejny „metodystyczny 
teolog” Carl Oglesby, prezes skrajnie radykalnej organizacji SDS (Studenci 
na rzecz Demokratycznego Społeczeństwa), przeciwnik wojny wietnamskiej 
i piewca krajów komunistycznych. „Stosowanie przemocy przez uciskane ludy 
Trzeciego Świata i amerykańskich gett jest całkowicie racjonalne, a nawet 
godne zalecenia” – pisał Oglesby.

Pracę dyplomową Hillary poświęciła kolejnemu autorytetowi lewaków 
Saulowi Alinskiemu, autorowi Zasad Radykałów. Praca, która nosiła tytuł Jest 
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tylko jedna walka: analiza modelu Alinskiego, została podczas prezydentury 
Clintona utajniona przez uczelnię (Wellesley), żeby nie kompromitować 
pierwszej damy niebezpieczną bliskością do akceptacji terroryzmu. Alinski 
organizował postępowe Kościoły, prosowieckie związki zawodowe i samych 

komunistów w jeden masowy ruch. Goldberg stwierdza, że obszerne ustępy 
jego publicystyki są nie do odróżnienia od faszystowskiej retoryki z lat 
20. i 30.

Po ukończeniu kolegium drogi Hillary i Alinskiego się rozeszły. Doszła ona 
wówczas do wniosku, że tylko marsz przez amerykańskie elitarne instytucje 
pozwoli sięgnąć po realną władzę i zmienić system od środka. Miała rację. 
Ta sama strategia Gramsciego, która dała lewicy władzę w Unii Europejskiej, 
doprowadziła studencką aktywistkę do stanowiska nadzorcy dwóch 
prezydentów: Clintona i Obamy.

Na Uniwersytecie Yale Hillary poznała Billa Clintona, obracającego się 
w podobnym środowisku intelektualnym. Współredagowane przez nią 
czasopismo „Yale Review of Law and Social Action” popierało ruch Czarnych 
Panter i mordowanie policjantów, a jeden z artykułów proponował, by 
wszyscy radykałowie przeprowadzili się do tego samego stanu i przejęli 
w nim władzę, celem dokonania lewicowych eksperymentów społecznych. 
W nagrodę za poparcie Czarnych Panter Hillary została przyjęta na praktykę 
w biurze prawnym Roberta Treuhafta, zasłużonego członka stalinowskiej 
frakcji Amerykańskiej Partii Komunistycznej. 

Następnie poświęcała się walce o prawa dzieci w takich organizacjach, jak 
m.in. Children’s Defense Fund. Przeciwnicy oskarżali ją, że walczy o prawa 
dzieci do rozwodu z rodzicami, ale faktem jest, że propagowała bezwzględne 
i głębokie wkraczanie państwa w życie rodziny w duchu wszystkich 
totalitaryzmów. Jak sama stwierdzała: jej celem jest „stworzenie teorii, która 
adekwatnie wyłoży właściwą rolę państwa w wychowaniu dziecka”. Wzywała 

„Kiedy nasz przeciwnik twierdzi, że nie stanie 
po naszej stronie, odpowiadam spokojnie – 
twoje dziecko już należy do nas”.



też do zniesienia różnicy w prawnym statusie dziecka i dorosłego. „Dzieci 
powinny być panami własnego losu”, a ich głosy powinny mieć w sądzie 
większą wagę niż głosy ich rodziców. 

 Od czasów „Republiki” Platona, pisze Goldberg, polityków fascynował 
pomysł przechwycenia dzieci dla celów inżynierii społecznej. Robespierre 
zalecał wychowywanie dzieci przez państwo. Bismarckowskie Prusy 
wprowadziły przedszkola i wkrótce zerwano więź pokoleniową, produkując 
masowo małych pruskich kaprali. Zalecano też donosicielstwo, a nauczyciele 
zadawali wypracowania na temat: O czym wasi rodzice rozmawiają w domu? 
(u nas na początku lat 50. ubiegłego wieku propagował tę myśl niejaki 
Jacek Kuroń, obchodzący szkoły z pogadankami, za co oberwał laską od 
jednego z ojców). Zdobywanie dzieci docenił Hitler, który mówił: „Kiedy nasz 
przeciwnik twierdzi, że nie stanie po naszej stronie, odpowiadam spokojnie 
– twoje dziecko już należy do nas”. „Ty umrzesz, ale twoi potomkowie są już 
w nowym obozie i wkrótce będą znali tylko tę nową wspólnotę”. Prezydent 
Woodrow Wilson, zresztą miłośnik Bismarcka, mówił szczerze, że celem 
wychowania jest „uczynienie dzieci możliwie jak najmniej podobnymi do 
rodziców”. 

 Goldberg nazywa Hillary Clinton największą „niewybraną” (a więc 
samozwańczą) reformatorką społeczną w USA od czasu Eleonor Roosevelt. 
Jeden z jej mentorów, Don Jones, mówił, że Hillary doskonale rozumie prawdę 
o człowieku, iż nie można polegać na dobrej stronie jego natury i odwoływać 
się tylko do perswazji moralnej: „Trzeba użyć siły. I nie ma nic złego 
w wykorzystaniu siły do realizacji polityki zmierzającej ku dobru ludzkości”. 
I tu jesteśmy najbliżej znanych nam totalitaryzmów. 

 Al Gore, laureat nagrody Nobla i światowy przywódca ruchu walki 
z plamami na Słońcu, jest bohaterem rozdziału Zielony faszyzm. Goldberg 
wskazuje, że tak charakterystyczny dla newage’owych ruchów kult natury 
ma wiele cech religijnych. Niejaka Margot Adler, dziennikarka radiowa 
i czarownica, wyjaśnia: „To jest religia, która mówi, że świętość zawarta jest 
w tym świecie, w ziemi”. Joseph Sax, prominentna postać ruchu ochrony 
środowiska, stwierdza, że on i jego towarzysze są „świeckimi prorokami, 
głoszącymi nowinę świeckiego zbawienia”. W Stanach Zjednoczonych, 
gdzie istnieje tradycja, że w każdym pokoju hotelowym musi się znajdować 
egzemplarz Biblii, pewien kalifornijski hotel zastąpił ją dziełem Ala Gore’a An 
Inconvenient Truth. Mamy więc nowego proroka. 

 Warto dodać, że mentorem i sponsorem Ala Gore’a był miliarder 
i komunista, syn założyciela amerykańskiej partii komunistycznej. 
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Armand Hammer – jedyny chyba człowiek, który przyjaźnił się z Leninem 
i Gorbaczowem. 

 Goldberg wskazuje na podobieństwo filozofii Ala Gore’a i jemu podobnych 
do nazistowskiego kultu natury. Ideologowie narodowego socjalizmu 
uważali, że Aryjczycy to europejscy Indianie, skolonizowani przez Rzymian 
i chrześcijan. Wiele uwagi naziści poświęcali „zdrowej żywności” i zdrowiu 
ogólnie, sam Hitler był zajadłym jaroszem, podobnie jak Heinrich Himmler, 
Rudolf Hess i Martin Bormann. Znajomo brzmią również wypowiedzi 
czołowych hitlerowców na temat praw zwierząt. W roku 1933 roku Goering 
zakazał eksperymentów na zwierzętach, grożąc obozem koncentracyjnym 
tym, „którzy myślą, że mogą traktować zwierzęta jak swoją nieożywioną 
własność”. Może dlatego hitlerowcy zaczęli eksperymentować na ludziach? 

 Cała ta ideologia Natury, Matki Ziemi, miłości do zwierzątek, byłaby 
modą czy dziwactwem wypasionych elit w bogatych krajach, gdyby nie 
jeden niepokojący aspekt: przekonanie, że ludzi jest za dużo. Charles Wurster 
z organizacji Environmental Defense Fund, słysząc, że zakaz stosowania 
DDT będzie przyczyną śmierci milionów ludzi, odpowiedział: „No i bardzo 
dobrze”. Fiński guru od ochrony środowiska Pentti Linkola przedstawia 
Ziemię jako tonący statek i ludzi walczących o miejsca w szalupach. „Ci, 
którzy nienawidzą życia, wciągają zbyt wielu rozbitków do łodzi i w końcu 
utopią wszystkich. Ci, którzy kochają i szanują życie, odrąbują siekierami ręce 
chwytające za burtę”. 

 Z tej panoramy amerykańskiej myśli lewicowej wynika, że mamy do 
czynienia z ciągłością pewnego nurtu, nie kanału ujętego w betonowe 
nabrzeża, ale rzeki mającej swoje zakola i rozlewiska niczym Missisipi, co da 
się prześledzić co najmniej od roku 1888, gdy Edward Bellamy opublikował 
swą niezwykle popularną powieść Looking Backward. Przedstawia ona 
uporządkowane, zmilitaryzowane i centralnie planowane społeczeństwo 
z roku 2000, w którym z pogardą spogląda się wstecz na zamierzchłe czasy 
indywidualizmu. Dzisiejsi lewicowi intelektualiści także niezadowoleni są 
z rzeczywistości, która ich otacza – mają wizję lepszego świata i nowego 
człowieka. Wiedzą też, jak tę wizję zrealizować. „Marsz przez instytucje” 
nie wymaga mobilizacji mas. To wizja bardziej Huxleya i Bradbury’ego niż 
Zamiatina i Orwella, można powiedzieć: faszyzm z ludzką twarzą. Chyba 
że masy nie docenią pomysłów dobroczyńców i trzeba będzie odrąbać 
trochę rąk. █



Dwie śmierci króla
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wedle pewnej naiwnej typologii istnieją 
książki „na czasie”. Są to dzieła, które w  danej 
epoce płyną z  głównym nurtem kultury, jakoś go 
objaśniają i  same są przezeń objaśniane. W  tym 
znaczeniu Sire i  Król zza morza Jeana Raspaila 
(niedawno wydane po polsku) są książkami 
zdecydowanie „nie na czasie”. Osobista apologia 
monarchii, wpisana w  fabułę tych powieści, nie 
przystaje do naszego świata, który, nawet jeśli 
jeszcze nie jest najwyższym stadium demokracji, to 
z pewnością zmierza w tę stronę. Świata, w którym 
pojęcie demokracji bezpośredniej zyskuje nowy sens 
dzięki wcześniej niedostępnym technikom badania 
opinii publicznej. Ale też świata, w  którym rząd 
„bada” nie wolę ludu, lecz jego zachcianki. I  nie 
troszczy się o dobro obywateli, lecz stwarza pozory, 
że spełnia ich marzenia.

„media, jak się za coś zabiorą, są 
jak jeźdźcy Attyli. Tam, gdzie przejdą, 
świętość nieprędko wzrośnie” – mówi 
jeden z bohaterów Raspaila.

JANUSZ RUSZKOWSKI



 Sire i Król zza morza nie są więc książkami „na czasie”, jak zresztą cała 
twórczość Raspaila. Ale – skoro już używamy tej mglistej kategorii, to może 
warto ją uściślić – dzieło „nie na czasie” może albo być wobec tego czasu 
spóźnione, albo go wyprzedzać. I to chyba jest najważniejsze pytanie, które 
należy sobie zadać po lekturze obu powieści: czym tak naprawdę jest ich 
przesłanie – żałobnym epitafium czy radosnym genetliakonem?

PożeGNANie z Powieścią
Jakąś wskazówką może być związek między obu powieściami. Związek 

specyficzny, bo na płaszczyźnie chronologicznej Król zza morza to w zasadzie 
ciąg dalszy Sire’a. W pierwszej młody Faramund, uszedłszy pościgowi policji 
Republiki, przyjmuje potajemnie sakrę monarszą w katedrze w Reims; 
w drugiej – zebrawszy wokół siebie grupkę najwierniejszych przyjaciół, 
dokonuje królewskiego „coming out’u”. Ale jednocześnie między pierwszą 
a drugą następuje radykalna zmiana, która jest w gruncie rzeczy zerwaniem 
z konwencją powieści. Król zza morza to list – list do „króla wyobrażonego”, 
tego, który „odważnie ogłosiłby się następcą [tronu], tym pierwszym 
i jedynym zdolnym do wydobycia monarchii z nicości w imię jakiejś prostej, 
choć dziś zupełnie niepojętej idei”; list do „Burbona hipotetycznego”. 

 Król Faramund opuszcza więc karty pięknej baśni, którą jest Sire. 
Z bohatera fikcyjnego staje się bohaterem hipotetycznym, co jest bezspornym 
ontologicznym awansem; kolejnym szczeblem byłby już bohater prawdziwy. 
Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Faramund nie utknął w swej 
hipotetyczności, lecz nabrał ciała jak na poły zmaterializowane widmo. List 
bowiem jest listem o t w a r t y m, a jego autor nie jest żadnym ezoterycznym 
„narratorem”, lecz Jeanem Raspailem, autorem Sire’a. Innymi słowy, 
porzuciwszy baśniowy entourage, król stawia się na spotkanie z pisarzem, 
który wziął czytelników na świadków. 

 Tę podróż ze świata fikcji do progu świata realnego odbył z woli autora, 
który pojął, że zbędna literackość osłabia wiarygodność jego przesłania. 
Że jeśli będzie się trzymał konwencji, to jego głos nie zabrzmi dość mocno, 
by kogokolwiek przekonać. Bo, jak napisał, „gdy stoi się po stronie sprawy 
(niemal) przegranej, trzeba zadąć w róg, wskoczyć na rumaka i ruszyć 
w ostatni bój. Jeśli się tego nie czyni, umiera się w ponurej samotności za 
murami zapomnianej fortecy, której nikt już nie oblega, ponieważ życie jest 
gdzie indziej”. Raspail zadął więc w róg i ruszył w ostatni bój bronić „sprawy 
(niemal) przegranej”. Niemal.
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włAdzA NieobecNości
Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, na czym Raspail opiera tę wątłą 

nadzieję. Co musiałoby się wydarzyć, by się ziściła? Faramunda nic nie 

łączy ze światem, w którym 
miałby panować. W programowo 
zdesakralizowanej rzeczywistości 
zwyczajnie nie ma dla niego miejsca, 
ponieważ „tam, gdzie nie ma Boga, 
nie ma też króla”. Nic go nie łączy 
z ludźmi, którzy mieliby zostać 
jego poddanymi, z „masą klonów 
produkowanych przez dwa politycznie 
poprawne potwory – kulawą 
państwową edukację i współwinne 
media. (...) Król, dziedzic, królestwo 
Francji, obecność Boga we władzy, 
ciągłość monarchii, głęboki sens 
historii, los narodu wcielony w osobę 
suwerena, wymykającego się kaprysom powszechnego głosowania – 
wszystkie te sprawy nie mają najmniejszego sensu” dla pokolenia Faramunda.

 W jaki sposób zatem miałby się pojawić w tym świecie; w jaki sposób 
ogłosić swoją obecność; w jaki sposób sięgnąć po rząd dusz – po władzę? 
Z pewnością nie zdoła tego uczynić na warunkach tego świata; nie stając 
się jego częścią. Wówczas bowiem, jak bohaterzy Wspaniałego życia Jeana 

„gdy stoi się po stronie sprawy (niemal) 
przegranej, trzeba zadąć w róg, wskoczyć na 
rumaka i ruszyć w ostatni bój. jeśli się tego 
nie czyni, umiera się w ponurej samotności za 
murami zapomnianej fortecy, której nikt już nie 
oblega, ponieważ życie jest gdzie indziej”.



Anouilha, musiałby się pogodzić z rolą aktora w nędznym spektaklu, niczym 
nie różniącym się od telewizyjnego reality show. „Nasze głodne przedstawień 
społeczeństwo – kwituje Raspail – jest wdzięcznym konsumentem pozorów”.

 Jedynym sposobem unaocznienia obecności króla jest więc paradoksalnie 
jego nieobecność. Dobrowolne wygnanie. Odsunięcie się od świata tak 

daleko, że przepaść, która powstanie, 
stanie się widzialna, niepokojąca, wręcz 
pociągająca. Taka nieobecność – powiada 
Raspail – nie jest pustką; przeciwnie, 
dla tych, którzy pragną wypełnić czymś 
pustkę, jest prawdziwym objawieniem. 
Jest uobecnieniem tych wszystkich 
wartości, które są nieobecne w świecie. 
Taka nieobecność – ogłoszona światu 
przez media, ale niezrozumiała, 
prowokująca, tajemnicza („tajemnica 
jest istotą odnowy”) – zaczyna coraz 
bardziej poruszać umysły i wyobraźnię. 
Zaczyna sprawować nad nimi władzę. 
Władzę nieobecności.

 „Władza nieobecności zaczęła krążyć po Francji – opisuje Raspail tę 
hipotetyczną sytuację. – Nikt nie wie, czym jest. Nikt nawet nie używa 
tego określenia. Ci, którzy odbywają podróże do Szkocji [gdzie król ma 
tymczasową siedzibę], robią to z własnej inicjatywy. Nie jest to pielgrzymka, 
ale ludzkie pragnienie i potrzeba uwierzenia w coś tutaj, na ziemi, 
symbolicznego złożenia rąk w ręce suwerena, którego wzór we Francji się 
zagubił, odnalezienia w XXI wieku tej czystej feudalnej więzi, wymykającej 

W Królu zza morza Raspail opisuje możliwe 
warianty losu monarchy, który rzucił jawne 
wyzwanie Republice – w czysto symbolicznym 
geście zajął kilka skalistych wysepek u brzegów 
Bretanii.
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się fałszywym hierarchiom politycznym, kulturowym, ekonomicznym 
i społecznym, do podporządkowania się którym jesteśmy demokratycznie 
przymuszeni, nie otrzymując w zamian żadnej duchowej zapłaty. Takim 
właśnie potrzebom odpowiada władza nieobecności”.

 Ta apofatyczna teologia monarchii nie tylko pozwala lepiej zrozumieć 
sens powiedzenia: „Nie ma Boga, nie ma króla”, ale też bardziej niż cokolwiek 
innego odsłania równoległość myślenia Raspaila o naturze władzy doczesnej. 
Przy wszystkich ograniczeniach jednostki, wynikających ze skażenia 
natury ludzkiej – zdaje się mówić autor Króla zza morza – monarchia jest 
królowaniem Boga wśród ludzi. Lub jak to ujmuje bohater Sire’a, „jest [ona] 
jedyną dopuszczalną formą rządów, ponieważ opiera się na miłości”.

RePublicA locutA, cAusA (moNARchiAe) fiNitA?
„Władza nieobecności zaczęła krążyć po Francji...”. Republika nie będzie 

się temu przyglądać bezczynnie. Po jakie środki sięgnie, żeby zlikwidować 
ten – choćby tylko potencjalnie – konkurencyjny ośrodek władzy? Pod jednym 
względem bowiem demokracja nie różni się od innych ustrojów politycznych: 
dopuszcza konkurencję jedynie w obrębie systemu.

 Sprawa będzie prosta, jeśli król zdecyduje się na dialog z tym światem na 
innych niż własne warunkach. „Niewykluczone, że mógłbyś odczuć pokusę 
– zwraca się Raspail do Faramunda – by wypowiedzieć się w takiej czy innej 
debacie telewizyjnej, do której zostałbyś zaproszony. (...) Jeśli przypadkiem 
pojawiłbyś się z mikrofonem i telewizyjnym makijażem w politycznym 
spektaklu, wiedz, że wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane przeciwko 
Tobie, a Twoja szczerość Cię nie ocali. Przeciwnie. W najlepszym razie, 
posłużysz za tło dla rozmaitych medialnych sługusów, profesjonalnych 
oszustów i obywatelskiej nomenklatury, z którą nie masz nic wspólnego. 
Nie łącz swojego wizerunku z ich wizerunkiem. Twój los nie zależy od 
rywalizacji z innymi siłami politycznymi. Jesteś królem. Nie wtapiaj się 
w tamto środowisko. Jeśli masz ryzykować utonięcie, to nie w tym bagnie. 
Tu zostałbyś uduszony przez pasożytnicze glony i nigdy nie wypłynąłbyś na 
powierzchnię”.

 A jeśli król nie podda się „nowemu totalitaryzmowi mediów”? Sytuacja 
będzie tylko trochę bardziej skomplikowana. „Media rzucą się na młodego 
Burbona, a w takich sprawach na mediach można polegać: już się nie 
podźwignie. To skuteczniejsze, niż gdyby go zabito” – uważa bohater Sire’a, 



komisarz policji Republiki. Przekonanie o niszczycielskiej sprawności środków 
masowego przekazu jest obecne w całej twórczości Raspaila („Media, jak się 
za coś zabiorą, są jak jeźdźcy Attyli. Tam, gdzie przejdą, świętość nieprędko 
wzrośnie” – mówi Cassini w Pierścieniu rybaka; ofiarą nagonki prasowej jest 
też Antoni de Tounens, tytułowy bohater Króla Patagonii etc.). Dlatego w Królu 
zza morza Raspail gorąco radzi Faramundowi: „Dziennikarzy ignorujesz. (...) 
Nie jesteś newsem, jesteś królem”.

 Mimo to myśli bez optymizmu o rezultacie tej próby sił. „Nie masz radia, 
telefonu komórkowego, strony internetowej. Filip Faramund, król Francji, 
nieznany w globalnej wiosce! Republika się waha. Zanim Cię zmiażdży, 
czyż najpierw nie powinna Cię wysłuchać, chociażby po to, by wykorzystać 
Twoje słowa przeciwko Tobie i usprawiedliwić użycie siły? Republika nie 
ubrudzi sobie rąk. Rozegra tę partię przy pomocy dziennikarzy”. Ci urzędnicy 
republikańskiej mediokracji znają się na swojej robocie, nikt im nie ujdzie 
cało. Nawet Boży pomazaniec wydaje się bezbronny wobec bezdusznej 
machiny, sprowadzającej ludzkość „do wspólnego mianownika”. Ale czy musi 
polec? I co by się stało, gdyby poległ – dosłownie?

dRuGA śmieRć KRólA
W Królu zza morza Raspail opisuje możliwe warianty losu monarchy, 

który rzucił jawne wyzwanie Republice – w czysto symbolicznym geście 
zajął kilka skalistych wysepek u brzegów Bretanii. Rozważając jego możliwe 
uwięzienie, emigrację, a nawet śmierć w starciu z policją – Raspail krąży 
wokół najbardziej tajemniczej sprawy w tej powieści.

 Definiując strony konfliktu, co może wydać się zaskakujące, nie używa 
pojęcia „demokracja”. Nie demokracja jest, według Raspaila, przeciwieństwem 
monarchii (pisarz mówi o tym wprost w wywiadzie zamieszczonym obok 
– przyp. red.) W roli nieprzyjaciela monarchii obsadza on „republikę”. To 
rozróżnienie, nieostre dla czytelnika polskiego, jest fundamentalne dla 
francuskiej myśli politycznej. Wprawdzie już dla Machiavellego republika była 
ustrojem, który „nie jest księstwem”, ale we Francji pogląd ten ugruntował się 
za sprawą oświeceniowego Ducha praw. Od czasów Monteskiusza monarchia 
to „nie republika”, a republika to „nie monarchia”. Niedługo potem rewolucja 
nadała temu rozróżnieniu znamię manichejskiego dualizmu. Zabiła króla.

 To właśnie jest przyczyną, by posłużyć się określeniem z Księgi Rodzaju, 
„nieprzyjaźni” między republiką i monarchią. I to dlatego ostatnie akapity 
Króla zza morza (choć trudno powiedzieć, czy to świadomy zamysł autora) 
brzmią niczym zakończenie monarchistycznej ewangelii. W krypcie bazyliki 
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Saint-Denis – powiada Raspail 
– znajduje się sześć grobów. 
„Pierwszy należy do króla Ludwika 
XVI. (...) Na szóstym nie ma 
żadnego napisu. Unosi się nad nim 
tajemnica. Zagadka. Każdy zadaje 
sobie pytanie, po co ten grób? 
Na kogo czeka? Bo ten ostatni 
królewski grób jest pusty”. Jeszcze 
pusty czy już pusty?

 O możliwej śmierci Faramunda 
w starciu z policją Republiki Raspail 
mówi tylko tyle: „Nie jest to scena, 
którą chciałbym opisać”. Nie sposób 
jednak oprzeć się wrażeniu, że 

spośród kilku scenariuszy ten właśnie, paradoksalnie, budzi najwięcej nadziei 
na przyszłość. W raspailowskiej teologii monarchii pierwsza śmierć, Ludwika 
XVI, jest niczym śmierć Adama. Druga śmierć, Faramunda, czystością ofiary 
naśladowałaby śmierć Chrystusa.

 „Czytając to, co napisałem – kończy Raspail swą przemowę do 
króla Faramunda – można by sądzić, że należysz do przeszłości. Czyż 
jednak, przeciwnie, nie zapowiadasz przyszłości? Może w konfrontacji 
z postępującym, nowym «porządkiem» świata reprezentujesz obowiązek 
walki...”. Polski przekład słowem „walka” oddaje francuskie słowo insurrection, 
insurekcja. Ma ono ten sam źródłosłów co résurrection, zmartwychwstanie. 

Trwanie, prawie od dwóch tysięcy lat, jest 
samo w sobie potwierdzeniem prawdy 
Kościoła katolickiego. jeśli jestem katolikiem, 
to właśnie z powodu tej ciągłości. gdyby nie 
było tej ciągłości, nie wierzyłbym w nic”.



I to chyba najgłębszy sens raspailowskiej nowiny o królu zza morza. 

CReDo iN UNUm...
Jeśli komuś ta interpretacja wyda się przesadna, warto powrócić do 

tekstu. „Rojalizm – mówi Raspail w Królu zza morza – to bez wątpienia 
rodzaj przekonań politycznych, ale także religijnych, a jedno bez drugiego 
nie istnieje. Wiara, którą się pokłada w swoim księciu, nie różni się istotnie 
od tej, jaką pokłada się w Bogu. Obie mają źródło w transcendencji, co nie 
znaczy, że usuwają potrzeby materialne”. Jeszcze dobitniej ujmuje to pisarz 
w jednym z wywiadów: „katolicyzm i rojalizm to prawie to samo”. Źródłem 
tej identyfikacji jest Boża łaska. „Opowiedziałem o rzeczach podstawowych – 
instruuje Raspail hipotetycznego króla – o tym, że łaska Boża, która uczyniła 

królów Francji, nie podlega ludzkiej władzy, że nie może zostać przerwana i że 
przez wszystkie wieki przekazywana jest tym, których Bóg wybiera. Ty jesteś 
jedynym depozytariuszem tej łaski. Maurice Clavel, który także uważał się za 
rojalistę, wykrzyknął pewnego dnia: «Na Boga! Bóg to Bóg!». Mógłby jeszcze 
dorzucić: «A król to król, z woli Boga». Ty jesteś królem. W Tobie pokładam 
moją wiarę”.

 Oczywiście, żarliwe wyznanie wiary w króla na pozór łatwo wpisuje 
się w tradycję francuskiego gallikanizmu czy – ogólniej – eurazjatyckiego 
cezaropapizmu. W powieściach Raspaila jest aż nadto dowodów, że to 
niezwykle bliska mu tradycja – w Pierścieniu rybaka dzieje schizmy zachodniej 
zostały opowiedziane właśnie z tej perspektywy. Pisarz nigdzie od niej się 
nie odżegnuje, łagodzi ją co najwyżej mglistym sentymentem do „polskiego 
papieża”. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w rojalistycznym credo kryje 
się coś więcej. Że „dwoistość” natury króla, którą zwykle pojmowano n a 
p o d o b i e ń s t w o bosko-ludzkiej natury Chrystusa, wykracza tutaj poza 
granice egzegetycznej analogii. Że dotyczy nie tylko porządku wertykalnego, 
który u Raspaila jest bardzo istotny, gdyż autor Sire’a – jak wielu teoretyków 
cywilizacji chrześcijańskiej – rozumie, jak sam to ujmuje, „przydatność 
wiary w Boga do ustanowienia porządku społecznego”. Ale dotyczy również 
porządku horyzontalnego, poruszając pytania o osobistą relację człowieka 
z Bogiem i obecność Boga w świecie.

Król to król, z woli Boga.
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 „Katolicyzm – mówi Raspail w jednym z wywiadów – ucieleśnia tradycję 
Kościoła od czasów Apostołów. Tradycję absolutną. Było dwunastu Apostołów 
i jest sukcesja, sukcesja apostolska. To trwanie, prawie od dwóch tysięcy lat, 
jest samo w sobie potwierdzeniem Prawdy Kościoła katolickiego. Jeśli jestem 
katolikiem, to właśnie z powodu tej ciągłości. Gdyby nie było tej ciągłości, nie 
wierzyłbym w nic”. W Królu zza morza pisarz powtarza: „Nie ma Boga, nie ma 
króla” – jeśli w przestrzeni publicznej nie ma miejsca dla Boga, to nie ma go 
też dla króla. Ale czy z tej absolutystycznej wizji nie wypływa jeszcze jeden 
wniosek? Że świat bez króla jest światem zamkniętym na Boga? Nie ma króla, 
nie ma Boga?  █





Rojalista z rozsądku
Autor Autorski

Można sądzić, że monarchia nigdy do Francji nie wróci, bo przerwa 
była zbyt długa. Ale tak naprawdę, trudno powiedzieć, bo łaska Boża 
chodzi własnymi ścieżkami. Równie dobrze, pewnego dnia, w określonych 
okolicznościach, może ona pojawić się nagle, wskazać dziedzica, osobę, 
która mogłaby być królem. Łaska Boża nigdy nie przestała działać.

Rozmawiają: Janusz Ruszkowski i Jan Czarlewski

Na okładce polskiego wydania Pańskiej powieści Król 
zza morza w notce od wydawcy pojawiają się m.in. 
retoryczne pytania: „czy przywrócenie monarchii 
jest niemożliwe? czy demokracja jest najlepszą 
i ostateczną formą rządów?”. A także pytanie: „czy 
Król zza morza okaże się równie proroczy jak obóz 
świętych?”...

– Król zza morza to książka rojalistyczna w formie powieści. To coś 
w rodzaju hipotezy, co mógłby dziś zrobić pretendent do tronu Francji 
w kraju, który w znacznej mierze (jeśli nie całkiem) uległ dechrystianizacji. 
A przecież, żeby być królem, potrzeba Bożej łaski, która działa zawsze 
i wszędzie. Król jest królem z Bożej łaski, która – jeśli on ją przyjmie – daje 
mu siłę, żeby sprawować tę tak trudną funkcję. Jednak łaska Boża z trudem 
akceptowana jest w kraju, który się zdechrystianizował, gdzie nikt już w nią 

ROJALISTA Z ROZSĄDKU
Rozmowa z Jeanem Raspailem
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nie wierzy. Dla żyjących tu ludzi to czczy wymysł, coś, co nie istnieje. Co 
zatem może zrobić pretendent do tronu? Na pozór NIC. Król zza morza został 
napisany, by obalić to przekonanie. Dlatego stworzyłem powieść. Bo powieść 
daje duży margines swobody, można w niej powiedzieć naprawdę wiele. 
Wyobraziłem sobie, że ten młody władca nie może po prostu zdecydować się 
na bycie kukłą, którą od czasu do czasu pokazuje się publicznie na pamiątkę 
dawnej świetności, co zwykle jest rolą książąt bez królestwa. Od czasu do 
czasu przyjmuje się ich tu i tam, w tym czy innym mieście. Traktuje się 
ich z szacunkiem, ale nie mają oni żadnego politycznego znaczenia. Nie 
reprezentują nikogo poza sobą. W takiej właśnie chwili mój książę mówi: 
„Dość”. I przygotowuje akcje, które mają charakter pokojowy, choć biorą 
w nich udział komandosi, a które mają zwrócić uwagę opinii publicznej na 
jego sprawę. Bardzo lubię Króla zza morza. To książka trochę mniej ważna, ale 
bardzo trafnie ujmująca problem: czy pretendent do tronu powinien spokojnie 
czekać, aż okoliczności będą mu sprzyjały, czy też powinien wziąć sprawy 
w swoje ręce i popchnąć do przodu swoją rojalistyczną sprawę? 

 A zatem Obóz świętych i Król zza morza niewiele mają ze sobą wspólnego. 
Pierwsza książka jest na swój sposób prorocza, bo opowiada o czymś, co 
się dzieje obecnie, a co wyda owoce, powiedzmy, w 2050 roku. Co do Króla 
zza morza – jest to po prostu pewien scenariusz – możliwy, choć całkowicie 
nieprawdopodobny, stworzony, by nieco nami potrząsnąć. 

Powiedział Pan: „możliwy, choć całkowicie 
nieprawdopodobny”. Czy moglibyśmy się skoncentrować 
na tym „możliwy”? W jakim sensie możliwy?

– Cóż, w naszych czasach trzeba zapomnieć o monarchii absolutnej. 
Tymczasem we Francji nadal niestety utożsamia się władzę królewską 
z władzą będącą poza kontrolą, stanowiącą jedynie egzekucję woli suwerena, 
który robi, co chce – wedle własnego widzimisię. To nieprawda. Wręcz 
absolutny fałsz. Wbrew temu, co sobie ludzie wyobrażają, nawet władcy 
absolutni mieli doradców. A my żyjemy na początku XXI wieku. Dziś nie ma 
sprzeczności między władzą królewską a demokracją. Jaki pożytek płynie 
dla państwa z władzy królewskiej? Po co nam jakaś rodzina – bo przecież 
mówimy o monarchii dziedzicznej – z której otrzymamy króla będącego 
następcą poprzednika? Wszystko to służy jednej bardzo ważnej rzeczy – 
ciągłości władzy oraz ciągłości w obserwowaniu tej władzy. To właśnie tej 
ciągłości brakuje takim krajom, jak Francja czy Polska, gdzie władza zmienia 
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się często i nikt nie ma nad tym kontroli. Rojalistą stałem się na drodze 
rozumowania. Przeżyłem wraz z moim krajem trudny okres jego historii – 
II wojnę światową, wojnę w Indochinach, wojnę w Algierii, wszystkie wady 
IV Republiki, maj 1968 roku. W końcu pomyślałem, że naprawdę brakuje 
nam kogoś, kto byłby ucieleśnieniem tego kraju. Bo ten kraj, za każdym 

razem, gdy dzieje się coś ważnego, traci poczucie właściwego kierunku. 
Ustrój demokratyczny nie jest sam w sobie zły. Churchill powiedział, że to 
najgorszy ustrój świata, tyle że lepszego nikt nie wymyślił. Ale powinno mu 
towarzyszyć coś jeszcze, by mógł lepiej funkcjonować. Tym czymś jest król – 
ucieleśnienie kraju. 

Ucieleśnienie kraju, ucieleśnienie ludu, ale czy 
ucieleśnienie – wyłącznie – woli tego ludu?

– Władzy królewskiej musi towarzyszyć Boża łaska. Kiedyś mówiło się 
„król z Bożej łaski”. To nie znaczy, że „łaska Boża” pozwala władcy robić, co 
mu się żywnie spodoba. Oznacza natomiast, że suweren otrzymuje pomoc 
umożliwiającą mu podejmowanie właściwych decyzji i bycie dobrym królem. 
Tak właśnie należy to rozumieć.

 Król, dzięki ciągłości władzy, uosabia coś, co trwało przez wieki. Królowie, 
którzy tego doświadczyli, mają poczucie odpowiedzialności. Są kimś 
pewnym. Oczywiście, władza winna być sprawowana przez demokratycznie 
wybrany rząd – tego nie da się uniknąć – ale to król jest ucieleśnieniem 

przeżyłem wraz z moim krajem trudny okres 
jego historii – ii wojnę światową, wojnę 
w indochinach, wojnę w Algierii, wszystkie wady 
iV Republiki, maj 1968 roku. pomyślałem, że 
ten kraj, za każdym razem, gdy dzieje się coś 
ważnego, traci poczucie właściwego kierunku.



państwa. Jest ponad wszystkim, obok, ale jest. Jeśli pojawia się jakiś poważny 
ogólnonarodowy problem – jak dla Anglii II wojna światowa – to właśnie 
monarcha, który przecież realnie nie rządzi, skupia wokół siebie naród. Łaska 
Boża naprawdę istnieje. Można się z tego śmiać, jeśli traktuje się rzeczy 
powierzchownie, ale ona jest zawsze obecna. 

Można sądzić, że monarchia nigdy do Francji nie wróci, bo przerwa 
była zbyt długa. Ale tak naprawdę, trudno powiedzieć, bo łaska Boża 
chodzi własnymi ścieżkami. Równie dobrze, pewnego dnia, w określonych 
okolicznościach, może ona pojawić się nagle, wskazać dziedzica, osobę, która 
mogłaby być królem. Łaska Boża nigdy nie przestała działać.

jakiś czas po wydaniu obozu świętych nawet krytycy 
nie podzielający Pańskich przekonań zaczęli 
mówić o „spełniającym się proroctwie”. Pan sam 
w przedmowie do tej książki pisał o cenie, jaką Pan 
zapłacił za ową „iluminację”, włącznie z fizycznym 
wycieńczeniem. zstąpił Pan niejako do piekła i wrócił, 
żeby o nim opowiedzieć...

– Faktycznie, nie jest to dalekie od prawdy.

... ale problem w tym, że owo piekło wydaje się jedyną 
„realną rzeczywistością”. Książka jest obrazem świata, 
który – w obliczu nadciągającego kataklizmu – nie 
zasługuje na zbawienie. W Polsce pojawiły się nawet 
zarzuty, że to wizja antychrześcijańska...

– Nie antychrześcijańska, lecz pesymistyczna. Głównym tematem jest 
pokojowe zajęcie Zachodu przez Trzeci Świat. Najeźdźcy są bardzo liczni – są 
ich miliony. Wszystko dzieje się w ciągu dwudziestu czterech godzin, stąd 
akcja jest bardzo gęsta. Mieszkańcy Trzeciego Świata są słabi, nieszczęśliwi, 
nie są u siebie, itd. Są ich miliony. Co zrobić, by ich zatrzymać? Strzelać 
do nich? Mimo wszystko to niełatwe! Do kobiet i dzieci? Do ludzi słabych, 
biednych, głodnych i bez pracy? Co robić? Wpuścić ich? Są ich miliony, 
a za nimi stoją kolejne, które tylko patrzą, co Francja (w tym konkretnym 
wypadku) zrobi z flotyllą statków, na których przypływają miliony ludzi, by 
zająć plaże Morza Śródziemnego. Jeśli wpuścimy tych, za nimi przybędą inni. 
O tym właśnie opowiada Obóz świętych.
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 Problemem jest tu chrześcijańskie miłosierdzie. Jeżeli je rozumieć 
jako przyjmowanie u siebie całego świata lub przynajmniej jego wielkiej 

części, jednocześnie ryzykując zniszczenie samych siebie, czyli osłabienie, 
pomniejszenie lub skazanie na zapomnienie własnej kultury, gdyż nie 
przetrwa zderzenia z obcymi kulturami, które nas pochłaniają, jeżeli tak 
pojęte miłosierdzie ma skutkować zniszczeniem tak wielu rzeczy, to czy na 
pewno jest ono czymś dobrym? W Obozie świętych stawiam ten problem 
bardzo wyraźnie. Nie mówię, że mamy zapomnieć o chrześcijańskim 
miłosierdziu. To trudne dla kogoś, kto jest katolikiem. Z drugiej strony sądzę, 
że należy chronić własne wartości. Jeśli mniejszość, jaką dziś jest Zachód, 
zniknie, to zniknie też jego fundamentalna rola cywilizacyjna.

Co do tego zstąpienia do piekieł, to miało ono jeszcze inny wymiar. 
Z powodu Obozu świętych, który ukazał się w 1973 roku, przez dwadzieścia 
lat byłem odsądzany od czci i wiary. Nawiasem mówiąc, we Francji nigdy nie 
zarzucono mi postawy antychrześcijańskiej. Mówiono o mnie: faszysta, rasista 
i tak dalej. Nazywano mnie starym reakcjonistą. A potem, powoli, wszystko 
się zaczęło zmieniać. Zmieniać wraz z postępującą inwazją Trzeciego Świata. 
Ponieważ wypadki toczą się mniej więcej tak, jak w książce, zaczęto się 
zastanawiać. Książkę przeczytali także politycy. I oni też poszli po rozum do 
głowy. Pisarze, ważni członkowie Akademii Francuskiej oraz krytycy, którzy 
w latach 1973-1990 nie zostawiali na mnie suchej nitki, zaczęli odwoływać 
to, co mówili wcześniej. I tak Obóz świętych, który był na indeksie ksiąg 
zakazanych na wszystkich uniwersytetach, wreszcie został potraktowany 
poważnie. Trudno mi jednak pojąć fakt, że stał się swego rodzaju klasyką. 

bohaterowie wielu Pańskich powieści są samotni. 
samotni, nawet jeśli mają garstkę oddanych przyjaciół. 

Wraz z postępującą inwazją Trzeciego Świata 
obóz świętych, który był na indeksie ksiąg 
zakazanych na wszystkich uniwersytetach, 
wreszcie został potraktowany poważnie.



taki jest Antoni de tounens, król Patagonii, taki jest 
faramund z powieści Sire i Król zza morza, taki wreszcie 
– papież benedykt z Pierścienia rybaka. Nie jest to 
samotność wybrana dla niej samej, lecz konsekwencja 
innego wyboru – wierności. lecz – jak mówi papież 
benedykt – także „wierność nie jest celem samym 
w sobie. odmawiając paktowania, traci się po drodze 
wielu ludzi, ale – pyta – po co się targować, gdy ma się 
prawdę?”. co w tym kontekście znaczy „mieć prawdę”? 
czy benedykt „ma prawdę” w taki sam sposób, jak ma 
ją faramund czy Antoni? 

– Moim zdaniem, prawda w ogóle przypada w udziale bardzo nielicznym. 
Nie należy do tłumów. Samotność jest czymś elitarnym. Ja sam jestem trochę 
elitarny, może nawet całkowicie elitarny, ale nie dbam o to. Nie chodzi mi 
o przynależność do elity, ale właśnie o bycie „elitarnym”. Ci bohaterowie, 
o których pan wspomina, są samotni, bo należą do tych nielicznych, którzy 
myślą tak samo. Benedykt reprezentuje coś, co trwa od bardzo dawna. To 
trudne, ale on potrafi wytrwać dzięki wierności. Ten stary człowiek, który 
próbuje dotrzeć do Rzymu, by zakończyć tajemną i trwającą od wieków 
podróż, u jej kresu mówi: „To koniec”. Pozostał wierny. Nie chciał zdradzić 
całej przeszłości, jaką reprezentował, ale zrozumiał, że czas jeszcze nie 
nadszedł. Faramund też jest sam. On wypełnia obowiązek wierności, bo 
naczelną zasadą monarchii jest trwanie. Ma za sobą tysiąc lat panowania 
królów. Bez tej świadomości, która jest czymś na kształt Bożej łaski, byłby 
niczym. Byłby po prostu synem swego ojca i nikim więcej. Skoro jest 
współczesnym młodym człowiekiem, bo akcja Sire’a i Króla zza morza toczy 
się w czasach obecnych, ma on świadomość, jak śmieszne może się wydawać 
jego przedsięwzięcie. Wierzy w nie i nie wierzy jednocześnie. Wątpi, bo 
widzi, że nie wygrał, właściwie od początku był przegrany. Właśnie dlatego te 
postacie zdają się tak samotne i pesymistyczne. 

w powieści Sire jest takie zdanie: „[w mieście] 
wszędzie widać było anteny telewizyjne, odcinające 
miasto od prawdy”. to nie jest odosobniona opinia 
o środkach masowego przekazu w Pańskich książkach. 
dość przypomnieć obraz mediów w obozie świętych... 
czy współczesny pisarz może uniknąć uczestnictwa 
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w tym, co Guy debord nazwał „społeczeństwem 
spektaklu”, a kultura popularna – „matrixem”?

– Dziś to już coś więcej niż „społeczeństwo spektaklu”. To ludyczna 
uniformizacja setek milionów ludzi. Mój przyjaciel i sławny we Francji pisarz, 
Jean Dormesson, mawia, że nie można odnieść sukcesu, nie występując 
w telewizji i nie będąc promowanym w mediach. Nie podzielam tej opinii. 
Prasa i same książki nie są tak niebezpieczne jak telewizja. Ona wraz ze 
światem Internetu stanowi narzędzie totalitarnej dominacji, nad którym nie 
ma żadnej kontroli. To naprawdę dziwne. Telewizja i Internet przekazują to, co 
myślą tłumy. I tym samym tłumom podaje się tylko to, co one chcą usłyszeć. 
Nic dobrego nie może z tego wyniknąć. Pisarze powinni się mieć przed tym na 
baczności. 

Dziękujemy za rozmowę.  █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Aktywiści gejowscy ruszyli na wieś, by zadawać gwałt 
i siać terror. Na skutek ich działalności Białoruś w ciągu 
zaledwie kwartału straciła jedną czwartą pogłowia koni, 
bydła, trzody chlewnej i drobiu. 

RZĄDY GEJOWSKIE 
NA BIAŁORUSI

KUŹMA CZARWIAKOU
Tłumaczył: Piotr Kowalski



jednym z najbardziej ponurych okresów w najnowszych dziejach 
białorusi były rządy gejowskie. W tym czasie doszło do krwawych 
represji i prześladowań osób niezależnych wobec dominującego systemu.

Zanim jednak nastała gejowszczyzna, na Białorusi miał miejsce 
bezprecedensowy rozkwit narodowej kultury i sztuki. Lata dwudzieste XX 
wieku to w Związku Sowieckim okres NEP-u (Nowej Ekonomicznej Polityki), 
w której wiele było elementów wolnego rynku. W Białoruskiej Socjalistycznej 
Republice Sowieckiej, która stanowiła część ZSRS, władze prowadziły 
odgórną politykę białorutenizacji wszystkich sfer życia publicznego. W 
1923 roku proklamowano język białoruski jako jedyny urzędowy w kraju. 
Mowa białoruska zastąpiła rosyjską w szkołach, na uniwersytetach, w 
wydawnictwach, placówkach naukowo-badawczych, aparacie partyjnym, 
administracji państwowej, jednostkach Armii Czerwonej. Po białorusku 
prowadzono zebrania i wiece partyjne, drukowano książki i gazety, 
wystawiano spektakle w teatrach. Białoruscy artyści zyskali możliwość 
tworzenia swych dzieł w rodzinnym języku, czego wcześniej w carskiej 
Rosji byli pozbawieni. Białoruska mniejszość, zamieszkująca w tym czasie 
II Rzeczpospolitą, z zazdrością spoglądała na emancypację kulturową swoich 
rodaków za wschodnią granicą. 

Nic więc dziwnego, że z emigracji wracali na sowiecką Białoruś nawet 
antykomunistycznie nastawieni działacze niepodległościowi, by włączyć 
się w nurt budowy narodowego bytu w państwie komunistycznym. W 1925 
roku do Mińska wrócił premier emigracyjnego rządu Białoruskiej Republiki 
Ludowej Alaksandr Ćwikiewicz wraz z kilkoma ministrami. Przyznali oni, 
że naród nie ma dla opcji bolszewickiej lepszej alternatywy. Rok później na 
stałe przybył na sowiecką Białoruś jeden z największych autorytetów ruchu 
niepodległościowego – Wacłau Łastouski, były premier emigracyjnego rządu 
BRL w latach 1920-1923. Przez komunistów został mianowany dyrektorem 
Muzeum Narodowego w Mińsku, a później sekretarzem Akademii Nauk BSRS. 
Ich przykład podziałał zaraźliwie na wielu przedstawicieli antysowieckiej 
emigracji, którzy zaczęli masowo wracać do kraju. 



Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych doszło jednak w Związku 
Sowieckim do przedefiniowania polityki narodowościowej. Eksperyment 
z białorutenizacją zakończył się, wróciła brutalna rusyfikacja. Symbolem 
tych zmian stała się nominacja na stanowisku faktycznego namiestnika 
Białorusi – czyli pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii (bolszewików) Białorusi. W styczniu 1930 roku został nim zaufany 
człowiek Stalina – Konstanty Gej. Od jego nazwiska okres ten nazywany bywa 
gejowszczyzną.

Gej oskarżył wszystkich, którzy chcieli zachować narodowy charakter 
republiki sowieckiej, w tym także białoruskich komunistów, o to, że dążą do 
odbudowy kapitalizmu i są agentami „pańskiej” Polski. Czekiści zorganizowali 
prowokację, w ramach której „wykryto” antysowiecką organizację pod nazwą 
Związek Wyzwolenia Białorusi. Stało się to pretekstem do aresztowania ponad 
stu naukowców, profesorów, pisarzy, historyków i działaczy społecznych. 
W więzieniu znaleźli się też wspomniani już Ćwikiewicz i Łastouski, których 
skazano najpierw na karę łagru, a później rozstrzelano. Podobny los spotkał 
innych oskarżonych patriotów białoruskich. Szefem spisku miał być rzekomo 
Usiewałod Ihnatouski, prezydent Białoruskiej Akademii Nauk i były komisarz 
oświaty w tej sowieckiej republice. Nie wytrzymał jednak tortur podczas 
śledztwa i w lutym 1931 roku popełnił samobójstwo.

Od tej pory język białoruski zaczął ustępować w życiu publicznym mowie 
rosyjskiej. Likwidowano szkoły z białoruskim językiem nauczania oraz inne 
placówki, które decydowały o narodowym charakterze republiki. Walka 
z „narodowym demokratyzmem białoruskim” przeniosła się także na wieś, 
gdzie od początku lat trzydziestych ruszyła przymusowa kolektywizacja. 
Władze komunistyczne na czele z Gejem postanowiły pokazać towarzyszowi 
Stalinowi, że republika białoruska może być liderem przemian bolszewickich. 
Aktywiści gejowscy ruszyli na wieś, by zadawać gwałt i siać terror. W ciągu 
zaledwie miesiąca zarekwirowali aż 58 procent prywatnych gruntów 
należących do chłopów. Razem z ziemią przejęto całe zapasy zboża oraz 
inwentarz: konie, bydło, trzodę chlewną, drób. W odpowiedzi chłopi masowo 
zabijali zwierzęta hodowlane, co spowodowało, że w ciągu pierwszego 
kwartału 1930 roku Białoruś straciła jedną czwartą całego pogłowia. Władze 
traktowały wszelki opór jako działalność kontrrewolucyjną. Na skutek tego 
wielu chłopów, uznanych za kułaków, aresztowano, zesłano do łagrów lub 
zamordowano.

Gej spełnił zadanie, które powierzył mu Stalin: zdławił białoruskie 
odrodzenie narodowe. W 1932 roku mógł powrócić do Moskwy, gdzie 
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ponownie zaczął pracę w partyjnej centrali. Gdy w 1936 roku rozpoczęły się 
stalinowskie czystki, Gej był jednym z ich najaktywniejszych uczestników. 
Maszyna terroru, którą obsługiwał, wciągnęła jednak w swoje tryby 
także jego. Wiosną 1938 roku został aresztowany, a w lutym 1939 roku – 
rozstrzelany.

Obserwując białoruską rzeczywistość po rozpadzie Związku Sowieckiego, 
można odnieść wrażenie déjà vu. Po krótkim epizodzie rozbudzenia 
białoruskiej świadomości narodowej, przypadającym na lata 1991-1994, 
nastąpił okres nowej gejowszczyzny. Moskiewski faworyt Alaksandr 
Łukaszenka, który został wybrany prezydentem, zapoczątkował etap 
prześladowań białoruskiej inteligencji i tłumienia kultury narodowej. 
Jego znakiem firmowym stała się zwłaszcza walka z językiem białoruskim 
i forsowna rusyfikacja. Ofiarami represji padli – podobnie jak w latach 
trzydziestych – nie tylko antykomuniści, ale także narodowi komuniści. 
Patrząc na Łukaszenkę, trudno odmówić mu więc miana najbardziej 
gejowskiego polityka białoruskiego. █

  



Jan Swammerdam albo przeciw Herbertowi
Autor Autorski

Jan 
Swammerdam 
albo przeciw 
Herbertowi

Zbigniew Herbert stawia 
wyjątkowo niezręczne pytanie 
retoryczne: „Któż może dostrzec 
palec Boży w anatomii wszy?”. 
Nie da się ukryć, że to właśnie 
jan Swammerdam dostrzega 
palec „Boga izraela” w każdym 
z najmniejszych stworzeń, także 
we wszy.

ROBERT PUCEK



Kiedy ponad ćwierć wieku temu oglądałem kolekcję 
dziewiętnastowiecznego malarstwa niderlandzkiego 
w amsterdamskim Rijksmuseum, przez herberta niesłusznie 
nazywanym muzeum Królewskim (należałoby to raczej 
przetłumaczyć jako muzeum Państwowe), zaśmiałem się w duchu. 
Zaśmiałem się, bo zauważyłem, że gdy nasi malarze tego okresu malowali 
rycerzy, konie i piękne kobiety, ówcześni malarze holenderscy portretowali 
namiętnie krowy i drepcące po łąkach kaczki. Dziś mogę powiedzieć, że moja 
reakcja była słuszna i niesłuszna zarazem. Słuszna, gdyż wychwytywała 
pewną symboliczną różnicę między tymi dwiema kulturami, niesłuszna zaś, 
gdyż wówczas wydało mi się, iż jest to różnica na naszą korzyść. Oto bowiem 
kultura niderlandzka jest, w pewnym uproszczeniu, kulturą mieszczańską 
i praktyczną, co jednak nie znaczy, że całkowicie pozbawioną poezji, podczas 
gdy z tej samej perspektywy kultura polska jawi się jako kultura szlachecka 
i romantyczna, co bynajmniej nie znaczy, że dobrej poezji pełna. 

 W 1992 roku, czyli kilka lat po mojej pierwszej wizycie w Rijksmuseum, 
Zbigniew Herbert wydał Martwą naturę z wędzidłem, zbiór esejów 
zainspirowanych złotym wiekiem Holandii, gdy kraj ten przodował zarówno 
w malarstwie, jak i w naukach przyrodniczych, a ponadto odnosił spore 
sukcesy gospodarcze. Bardzo lubię pisarstwo Herberta. Niestety, w owym 
zbiorku znalazł się krótki tekst o Janie Swammerdamie (1637-1680), którego 
pisarstwo również lubię. Mam na myśli Piekło owadów, w którym Zbigniew 
Herbert – być może niecałkiem świadomie – na trzech krótkich stroniczkach 
zafałszował postać wielkiego przyrodnika w sposób, moim zdaniem, 
wykraczający poza ramy wszelkiej licentia poetica. Mam wrażenie, że pisał go 
w podobnym nastroju, jaki był moim udziałem podczas wspomnianej wizyty 
w Rijksmuseum.

 Czytamy tam, że chorowity Jan Swammerdam w wieku lat dwudziestu 
pięciu rozpoczął studia medyczne w Lejdzie. Według Herberta, wybór ten 
spotkał się z przychylnością rodziny, która miała nadzieję, że „zmiana 
środowiska, dyscyplina naukowa wpłyną dodatnio na okrzepnięcie charakteru 
jedynaka”. To, że rodzina Swammerdamów wiązała jakieś nadzieje ze 



studiami Jana, jest więcej niż pewne, 
podobnie zresztą jak i to, że od wielu lat 
nie był on już wówczas jedynakiem. Ale 
mniejsza o to. Następnie dowiadujemy się, 
że Jan „uczęszczał na wykłady matematyki, 
teologii i astronomii, nie zaniedbywał 
lektoratów, gdzie czytano teksty autorów 
starożytnych, pasjonowały go także języki 
orientalne. Najmniej uwagi poświęcał 
wybranej dziedzinie wiedzy – medycynie”. 
Ze zdań tych wyłania się postać młodzieńca 
niepraktycznego, jakiś ogień słomiany, który 
niczym nie potrafi zainteresować się dłużej, 
a rzeczoną medycynę traktuje z wyraźną 
dezynwolturą i studiuje właściwie tylko 
dlatego, że gwarantuje mu to wsparcie 
finansowe ze strony ojca, znanego aptekarza 
amsterdamskiego. W żaden sposób nie 
doczytamy się tu młodego anatoma, który 
jeszcze jako student, wbrew temu, co sądzili 
niektórzy jego profesorowie, udowodnił, 
że mięsień podczas skurczu bynajmniej 
nie zwiększa swojej objętości, albo tego, 
który odkrył erytrocyty i jako pierwszy 
zademonstrował zastawki w naczyniach 
limfatycznych. 

Nic z tych rzeczy. Dowiemy się tylko, że 
„Jan skończył wprawdzie medycynę, ale 
przez całe swoje życie nie opatrzył ani jednej 
rany”. Herbert pisze tak, jakby nie wiedział, 
że choć niemal wszyscy anatomowie owej 
epoki studiowali medycynę, to praktykowali 
ją tylko ci przeciętni, najwybitniejsi bowiem, 
do których z całą pewnością należał 
Swammerdam, poświęcili się badaniom 
naukowym. Na przykład Niels Stensen 
(Steno) nie praktykował jako lekarz, gdyż 
doszedł do wniosku, że zbyt mało wiadomo 

Swammerdam 
nie tylko założył 
fundamenty 
entomologii, 
ale i wyciągnął 
jej gmach 
przynajmniej 
do pierwszego 
piętra! 
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na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, aby odpowiedzialnie brać 
się za jego naprawianie, a sławny Redi, osobisty lekarz wielkiego księcia 
Toskanii, uważał, że natura radzi sobie zwykle lepiej ze wszelkiego rodzaju 
dolegliwościami niż sztuka lekarska i chorym zalecał głównie odpoczynek 
i dietę. Z tej perspektywy rzeczone zdanie Herberta nie mówi nam 
o Swammerdamie nic istotnego.

 Jednak powodem, dla którego Jan nigdy nie rozpoczął praktyki lekarskiej, 
była również inna jego namiętność, o której Herbert pisze tak: „Jego 
nową pasją, która nie opuściła go aż do śmierci, stało się badanie świata 
owadów. Entomologia nie istniała jeszcze jako odrębna dziedzina wiedzy. 
Jan Swammerdam zakładał jej fundamenty”. To prawda, choć lepiej byłoby 
powiedzieć, że Swammerdam nie tylko założył fundamenty entomologii, 
ale i wyciągnął jej gmach przynajmniej do pierwszego piętra! Rzecz jednak 
w tym, że Herbert entomologii nie szanuje i – jak okaże się za chwilę – 
ma o niej pojęcie nader mgliste. Gdyby nasz Poeta, który zapewne nie 
znał oryginalnych pism holenderskiego badacza, odszukał w Życiu pszczół 
Maeterlincka ustęp, w którym autor ten wymienia zasługi Swammerdama 
dla samej apidologii, dowiedziałby się, że to właśnie lekceważony przez 
niego Jan „stworzył właściwą metodę badań naukowych, użył mikroskopu, 
zastosował wstrzykiwania, konserwując preparaty, sekcjonowanie pszczół, 
przez wykrycie jajników i jajowodów stwierdził ostatecznie płeć królowej, 
którą dotąd uważano za króla, i przez to rzucił niespodziewane zgoła 
światło na całokształt urządzeń społecznych ula, oparłszy je 
na macierzyństwie, a w końcu uskutecznił przekroje 
i rysunki plastrów tak doskonale, że do dziś służą 
one za ilustracje do wielu podręczników 
pszczelarskich”.

 Jednak Herbert, który zdaje 
się pogardzać światem zwierząt 
mniejszych od psa – nie chce 
dostrzec, ani zrozumieć geniuszu 
Swammerdama. Dokonawszy 
projekcji własnej niechęci, powiada, 
że „Swammerdam cierpiał, bowiem 
przedmiotem jego studiów 
były stwory umieszczone na 



najniższym szczeblu drabiny gatunków, na śmietnisku natury, w bliskim 
sąsiedztwie gorącego przedsionka piekła”. To raczej nieuzasadnione 
stwierdzenie wskazuje jedynie na to, że nasz Poeta miał niewielkie 
pojęcie o historii nauk przyrodniczych. Nie napisałby go przecież, gdyby 
wiedział, jak wielu odkryć o trudnym do przecenienia znaczeniu dla nauki 
o człowieku i współczesnej medycyny, dokonano, badając właśnie zwierzęta 
z „najniższych szczebli drabiny gatunków”. Weźmy choćby Williama Harveya, 
który nie zważając na kpiny współczesnych, przekonany, że obserwacje 
niższych zwierząt mogą ułatwić zrozumienie funkcjonowania ludzkiego 
organizmu, prowadził badania anatomiczne nie tylko ludzi, ale i much, żab 
oraz węży, i właśnie w wyniku tych badań dokonał odkrycia krwioobiegu. 
Z kolei Marcello Malpighi, sekcjonując żaby, odkrył pęcherzykowatą strukturę 
płuc oraz naczynia włosowate, których istnienie podejrzewał Harvey, będąc 
jednak mniej zręcznym anatomem niż Malpighi, nie potrafił ich znaleźć. 
Wreszcie Stensen, być może największy z nich wszystkich, dokonawszy sekcji 
samicy żyworodnego rekina, ustalił, że to, co dotąd uznawano za żeńskie 
jądra, to po prostu jajniki, i zaproponował zmianę nazewnictwa z testis na 
ovarium. Zaprawdę, chciałoby się powiedzieć, badanie tzw. niższych zwierząt 
przyniosło wiele wiekopomnych odkryć. 

 W szóstym akapicie swojego tekstu Herbert stawia dwa wyjątkowo 
niezręczne pytania retoryczne. Pierwsze to: „Któż może dostrzec palec 
Boży w anatomii wszy?”. Nie da się ukryć, że to właśnie Jan Swammerdam 
dostrzega palec „Boga Izraela” w każdym z najmniejszych stworzeń, także 
we wszy, jednak bynajmniej nie dlatego, że we wnętrzu tego zwierzątka 
znalazł ślad linii papilarnych, ani tym bardziej nie dlatego, że podejrzewa 
wesz o mądrość na miarę oślicy Balaama, ale po prostu dlatego, iż przekonał 
się naocznie, że tzw. zwierzęta niższe, jeszcze w XVII wieku nagminnie 
podejrzewane o powstawanie z gnijącej materii organicznej, a często także 
o brak jakichkolwiek narządów wewnętrznych, zbudowane są według 
podobnej zasady, co zwierzęta wyższe, a nawet ludzie. 

Jeszcze bardziej zaskakujące jest drugie pytanie retoryczne, które brzmi: 
„Czyż jednodniowa łątka nie jest raczej odpryskiem nicości niż trwałą 
cegiełką bytu?”. Jakkolwiek zgrabne, jest to pytanie bezsensowne, ponieważ 
łątka, która jest ważką równoskrzydłą, żyje w postaci doskonałej jeden dzień 
wtedy i tylko wtedy, gdy po wyjściu z wody i przeobrażeniu, jeszcze przed 
zachodem słońca, padnie ofiarą jakiegoś drapieżnego owada, ptaka bądź 
zapalonego entomologa. Jeżeli natomiast los jej będzie sprzyjał – a wielu 
sprzyja – przeżyje wraz z innymi ważkami, jak Pan Bóg przykazał, wiele 
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pięknych tygodni. Rzecz, ma się rozumieć, 
w tym, że Swammerdam swoją sławną rozprawę 
z 1675 roku, poświęcił nie łątce, ale jętce! 

Zapomnijmy na chwilę o naszej narodowej miłości 
do Zbigniewa Herberta i spróbujmy choć w części naprawić przyrodniczą 
szkodę, jaką czytelnikom wyrządza lektura Piekła owadów. Musimy sobie 
powiedzieć bez osłonek, że pomylić jętkę z łątką to tak, jak pomylić 
Prosiaczka (kolegę Puchatka) ze świnką morską. Owady te i owszem łączy 
przynależność do poddziału owadów pierwotnoskrzydłych (Paleoptera), 
związek ze środowiskiem wodnym oraz pewna skłonność do pojawiania 
się w poezji Dalekiego Wschodu. Różnice jednak są zdecydowanie bardziej 
istotne. Już w ramach pierwotnoskrzydłych należą one do dwóch różnych 
rzędów – jętki do rzędu jętek (Ephemeroptera), łątki zaś do rzędu ważek 
(Odonata). Różnią się też pokrojem: druga para skrzydeł jętki jest wyraźnie 
mniejsza od pierwszej, podczas gdy u łątki są one niemal identyczne; odwłok 
jętki, w odróżnieniu od odwłoka łątki, który przypomina zapałkę, zakończony 
jest charakterystycznymi bardzo długimi przysadkami i wicią końcową, co 
sprawia wrażenie jakby za owadem unosiły się dwa lub trzy długie włosy. 
Podczas gdy jętki w postaci dorosłej nie odżywiają się, w związku z czym ich 
narządy gębowe są uwstecznione, drapieżne łątki zjadają mszyce oraz inną 
owadzią drobnicę. Podobnie jak wszystkie ważki, łątki kopulując, wykonują 
w powietrzu spektakularne akrobacje, przywodzące na myśl asany indyjskich 
joginów, gdyż otwór płciowy ich samców znajduje się w zupełnie innym 
miejscu ciała niż wtórny narząd kopulacyjny (w świecie owadów skrzydlatych 
jest to ewenement przywodzący na myśl wyzwanie, jakie w tej dziedzinie 
przyroda rzuciła również pająkom), podczas gdy jętki nie odbiegają pod 
tym względem od większości innych owadów. Wreszcie last but not least 
przeobrażone jętki żyją od kilku godzin do kilku dni, łątki zaś latają przez 

„Czyż jednodniowa  
łątka nie jest raczej odpryskiem 
nicości niż trwałą cegiełką 
bytu?”.



wiele tygodni. Większość (a przecież nie są to jeszcze wszystkie) owych 
różnic między ważkami a jętkami ustalił już przed mniej więcej 350 laty nie 
kto inny jak Jan Swammerdam.

Naturalnie, piszę ten tekst nie tyle przeciw Herbertowi, co w obronie 
Swammerdama. Dlatego też gwoli sprawiedliwości chciałbym powiedzieć, 
że Zbigniew Herbert nie jest jedynym mistrzem pióra, który nie doceniwszy 
geniuszu Swammerdama, odczuł przemożną chęć wyśmiania jego dzieła. 
Czytelnicy, ci zwłaszcza, których niniejszy tekst przyprawia o zgrzytanie 
zębów, gdyż wyznają wyższość poezji nad badaniem przyrodniczym, znają 
z pewnością twórczość E.T.A. Hoffmanna, autora znakomitego Mistrza 
Pchły. Czarnymi charakterami tej opowieści są właśnie dwaj holenderscy 
przyrodnicy Antoni Leuwenhoek i Jan Swammerdam, dawno już nieżyjący, 
którzy jako czarnoksiężnicy pokutują wśród żywych. Pod koniec utworu 
Hoffmann ustami głównego bohatera Peregryna Tyssa wygłasza pod 
ich adresem namiętne oskarżenie: „Wy natomiast, biedacy ogłupiali, ty, 
nieszczęsny Swammerdammie, i ty, żałosny Leuwenhoecku, całe wasze 
życie było nieskończonym i nieustannym błędem. Usiłowaliście badać 
naturę, nie przeczuwając nawet znaczenia wewnętrznej jej istoty”. 
Hoffmanna jako romantyka oburza już sama możliwość prowadzenia 
badań przyrodniczych w duchu nowożytnym: „Serca wasze pozostały 
martwe i skostniałe, prawdziwa miłość nigdy nie rozpłomieniła dusz 
waszych, nigdy nie przemówiły do was słodkimi słowy kwiaty ani barwne, 
lekkoskrzydłe owady. Mniemaliście, że nabożnie i z bogobojnym podziwem 
oglądacie wzniosłe i święte cuda przyrody, lecz usiłując w świętokradczy 
sposób przeniknąć przyczynę owych cudów aż po jej treść najtajniejszą, 
samiście nabożność swą zniszczyli, wiedza zaś, do której dążyliście, była 
jedynie majakiem, co zwodził was, niczym ciekawe i zuchwałe dzieci”.

Czy ta krytyka jest uprawniona? Z pewnością jest bardziej zrozumiała 
niż lekceważenie Herberta. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że „barwne, 
lekkoskrzydłe owady” nigdy nie przemówiły do Swammerdama, który topił 
je w olejku terpentynowym bądź lawendowym i sekcjonował, a gdyby coś 
mogły powiedzieć, to najprawdopodobniej nie nadawałoby się to do druku 
w przyzwoitej gazecie. Więcej: anatomowie siedemnastowieczni, a pośród 
nich i nasz Jan, zadali mnóstwo cierpień zwierzętom – ze szczególnym 
jak się zdaje uwzględnieniem psów – na których dokonywali wiwisekcji, 
usypiając swoje sumienia zapewnieniem kartezjańskim, że wszystkie 
zwierzęta to tylko automata. Nie bądźmy jednak hipokrytami – tak właśnie, 
czyli w bólach wielu zwierząt rodziła się współczesna medycyna! Choć 
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jednak z całą pewnością nie „przeniknęli przyczyny owych 
cudów” – a któż niby zdołał je przeniknąć? – to zaobserwowali 
mnóstwo rzeczy, o jakich ich współcześni nie mieli zielonego 
pojęcia. 

Ponadto w stosunku do owych przyrodników nieprawdziwy 
jest zarzut, jakoby mniemali oni tylko, że spoglądają na naturę 
„nabożnie i z bogobojnym podziwem”. Stensen i Swammerdam, 
na przykład, byli rzeczywiście bardzo religijni. Stensen nie 
tylko porzucił w końcu luteranizm, w którym się wychował, 
i nawrócił się na katolicyzm, ale został biskupem i wikariuszem 
apostolskim całej Europy Północnej. Zważywszy że w 1987 
roku beatyfikował go Jan Paweł II, przyrodnik ów i biskup 
zarazem musiał być solidnym chrześcijaninem. Religijny był 
również Swammerdam (co przyznaje również Herbert), który 
należał do niderlandzkich reformowanych. Obszerny wstęp 
do swojej rozprawy o jętce zatytułował on Powody, dla których 
należy wszystko porzucić, aby zdobyć Bożą miłość, a mniej więcej 
połowa owej rozprawy nie opowiada o owadzie jako takim, 
ale jest porównaniem życia jętki do życia ludzkiego, które 
w obliczu wieczności trwa ledwie jeden dzień. Los jętki, która 
po dwóch czy trzech latach spędzonych w wodzie przeobraża 
się w postać latającą tylko po to, by zadbać o przedłużenie 
gatunku, i niemal natychmiast ginie, poruszył Swammerdama 
do głębi. Tak bardzo, że nie powstrzymał się on przed nieco 
zabawnym oskarżeniem zjadających jętki okoni, szczupaków, 
a nawet jaskółek o barbarzyństwo i ubolewał, że jętki, te 
„być może najbardziej niewinne ze wszystkich owadów, 
są bardziej okrutnie traktowane i używane niż większość 
złośliwych dzikich bestii”. Można by zatem rzec, że do jętek 
miał on stosunek nie mniej ciepły niż Hoffmann do najbardziej 
pozytywnych bohaterów swoich opowieści.

Co ciekawe, krytyka Hoffmanna jest krytyką romantyczną, 
zgodną z zasadą „czucie i wiara silniej mówi do mnie niż 
mędrca szkiełko i oko”, podczas gdy krytyka Herberta 
bynajmniej romantyczna nie jest. Herbert, tak czuły na 
heroizm bitewny i etyczny, nie potrafi dostrzec heroizmu 



naukowca-badacza, dzielności samotnego odkrywcy. Nie docenia dyskretnego 
uroku nowożytnej nauki kiełkującej w łonie siedemnastowiecznej burżuazji 
niderlandzkiej. Jak gdyby zapomniał, że w dziedzinie przyrodoznawstwa 
Polska dopiero w kolejnym stuleciu będzie mogła pochwalić się księdzem 
Janem Krzysztofem Klukiem (1739-1796), którego format jednakowoż 
nie dorównuje formatowi Swammerdama. Zapomniał, ponieważ 
przyrodoznawstwo nie jest sprawą polską. 

Najbardziej zdumiewające jest jednak to, że stwierdziwszy, iż zapał 
i wyobraźnia Jana Swammerdama nie służyły czynom opiewanym przez 
historyków i poetów, ani chociażby wdzięcznych pacjentów, nasz Poeta 
przeciwstawił im najniższe instynkty gawiedzi, pisząc z przekąsem: 
„Wszelako badanie czułek żuka gnojarza, przewodu pokarmowego osy czy 
nóg komara widliszka nie przynosiły Janowi ani dochodów, ani zbyt wielkiej 
sławy”. I niepokoję się teraz, czy przypadkiem Herbert, jak na wieszcza 
przystało, nie wyraził tu mimowolnie samej istoty duszy polskiej, która 
najlepiej zdaje się rozumieć właśnie heroizm bitewny, a gdy ten z jakiegoś 
powodu przestaje być osiągalny, osuwa się w dziedzinę majaków pospólstwa, 
gdzie mowa już tylko o doczesnej sławie bądź pieniądzach. Czy to nie tu 
właśnie, że wyrażę się z pewną przesadą, pogrzebany jest pies polskiej 
nauki? A przecież ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie wymagają od nas 
ignorancji.  █
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Hip-hop bogoojczyźniany
Autor Autorski

Próbowałem znaleźć jakieś piosenki 
polskich raperów wyśmiewające polską 
historię, kulturę lub tradycję. A jednak, 
choć dobrze znam tę scenę, takich nie 
znalazłem. 

ŁUKASZ ADAMSKI

HIP-HOP 

BOGOOJCZYZNIANY-



Parę miesięcy temu media zrobiły wielką 
nagonkę na rapera Peję za to, że podżegał 
do pobicia widza na swoim koncercie. Stało 
się to kolejnym pretekstem do ukazania rapu jako 
rozrywki blokersów i chuliganów. Ale ten gatunek 
muzyki to nie tylko kajdany na szyi, panienki 
na teledyskach i skręty w ustach. Polski rap ma 
również inne oblicze.

Rapu słucham od czasów, gdy bliżej mi było do 
skręta z „włoszczyzny Holandii” i oparów haszyszu 
niż do chrześcijaństwa. Kiedy jednak odkryłem 
Boga, muzyka ta, przyznaję, kręci mnie jeszcze 
bardziej. A to dlatego, że w tekstach polskich 
raperów znajduję treści, które są mi bardzo bliskie. 
To właśnie w utworach Peji, Molesty Ewenement 
czy WWO odnajduję wartości, które kapłani 
świeckiej religii postępu uznają za wsteczne 
i zacofane. 

my zA ojczyzNę, oNi zA 
PieNiądze 

Poznański raper Peja, z którego media zrobiły 
skończonego chama, prostaka i bandytę, nagrał 
w zeszłym roku hymn na cześć Powstania 
Wielkopolskiego:



Człowiek chwycił za oręż w obronie polskości
Niepodległości i wywalczył ją
A prości ludzie dumnie wybiegli na poznańskie ulice
Podjęli przez wroga rzuconą rękawicę
Nie chcą być częścią Rzeszy, Polak w siebie uwierzył
Wroga uderzył z bratem w boju się sprzymierzył
Wroga zwyciężył, nie zwątpił, wojsk nie poddał
Niepodległość dla Polaka to synonim słowa zgoda
Nie należy dłużej czekać, na ulicach trwa walka
Pierwsza krwawa ofiara, to Franciszek Ratajczak
To dalsza część kawałka, czas wyciągnąć wnioski
Plac Wilhelmowski stał się Placem Wolności
Niemiec chciał wielkopolską ziemię mieć dla siebie
Poznaniak nie pozwolił, Niemca trzymał twarz przy glebie
My za Ojczyznę, oni za pieniądze
Wystrzały z karabinów nie słabną, będzie dobrze
I kto by przypuszczał, że się zacznie jak sądzę
Powstanie wiele znaczące, bo jedyne wygrane
Paderewski wysiadł u nas nim odwiedził Warszawę
Właśnie tak by się stało, w powstaniu.

W czasach, gdy dla pop kulturowych elit patriotyzm jest obciachem, 
a celebryci wsadzają biało-czerwone flagi w psie gówna, polscy raperzy 
upominają się o narodową tradycję. Podobnie zresztą jak inna oskarżana 
o chuligaństwo grupa, czyli kibice. Niedawno na stadionie Lechii Gdańsk PZPN 
kazał zdjąć rozwieszony przez tamtejszych kibiców baner upamiętniający 
zamordowanych w Katyniu. Według działaczy futbolowego związku było to 
upolitycznienie sportu. Warto wspomnieć, że poznańscy kibice, kreowani 
przez media wyłącznie na zadymiarzy, opiekują się weteranami Armii 
Krajowej. Raperzy odwołują się do tradycji AK. Zespół WWO nagrał swego 
czasu głośną piosenkę o Powstaniu Warszawskim: 

Pierwszy sierpień – dzień krwawy
Powstał naród Warszawy
By stolicę uwolnić od zła
I zatknęli na dachy, barykady i gmachy
Biało-czerwonych sztandarów las
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Już Śródmieście się łamie
Niemcy są w każdej bramie
I stawiają Polaków pod mur
Słychać krzyk, salwy krótkie
I jęki cichutkie
Tak to ginie warszawski nasz lud
Tak ginęli Warszawiaki, bohaterskie chłopaki
Którzy chcieli Warszawę wolną mieć
Pomocy nie przysłali, na łup wroga wydali
Zamiast wolności mamy dziś śmierć

Peja i raperzy z WWO, należący do starej gwardii twórców, są w stanie 
swym autorytetem dotrzeć do tej części młodzieży, która nigdy nie sięgnie po 
książki Normana Davisa. Śpiewając o swej młodości w PRL-u, gwiazdy rapu 
nie wpadają w ckliwy sentymentalizm, charakterystyczny dla niektórych 
mainstreamowych wykonawców. Znamienny jest choćby fragment utworu 
Mam to przed oczami, w którym Pele niezwykle obrazowo opisuje swoim 
młodym słuchaczom peerelowską rzeczywistość:

Często chodziłem do księdza po mleko w proszku 
w sklepach był tylko ocet, polena w kiosku 
wtedy sofixy były topem na mieście, 
a Pepsi Colę mogłeś kupić tylko w Peweksie
[...]
Ojciec kolegi walczył słowem z sierpem i młotem 
kiedyś znaleźli mu w domu karton ulotek 
to był wieczór, jakieś ciemne przejście w blokach 
tam trenowali na nim „wejście smoka” 
i patrzyli jak on walczy o dostęp do tlenu 
oficjalni oprawcy na usługach systemu 
Bóg sprawił, że przeżył, dziś to wszystko za nami 
lecz, gdy piszę te wersy, wiem, że masz to przed oczami



Rzuć tRucizNę, KochAj ojczyzNę
Próbowałem znaleźć jakieś piosenki polskich raperów wyśmiewające 

polską historię, kulturę lub tradycję. A jednak, choć dobrze znam tę scenę, 
nie udało mi się. Dlaczego? Być może odpowiedź kryje się w stwierdzeniu 
George’a Orwella, który napisał, że „nie ma takiej bzdury, w którą nie 
uwierzyliby intelektualiści”. Raperzy przeważnie do intelektualistów nie 
należą. Są to w wielu przypadkach szczerzy, prostolinijni chłopcy, wychowani 
w biednych peerelowskich blokowiskach, nieraz w rozbitych rodzinach, 
w których doświadczyli ciemnych aspektów życia. Niektórzy mają za sobą 
kryminalną przeszłość. Dziś stąpają twardo po ziemi, nie należą jednak do 
kasty cwaniaków wyłudzających zasiłki. Dzięki ciężkiej pracy coraz częściej 
dołączają do grupy dobrze prosperujących kapitalistów. Część z nich posiada 
własne wytwórnie płytowe czy wypuszcza na rynek nowe linie ubrań. Na 
próżno szukać ich jednak w programach Szymona Majewskiego czy Kuby 
Wojewódzkiego, gdzie rozprawialiby o antysemityzmie Polaków i klerykalnym 
ucisku pisowskiego reżimu. O ich systemie wartości dużo mówią słowa 
piosenki śpiewanej przez WWO:

Co na sercu leży,
dygać nie należy
zmiany,
czy jesteś zdrowy, 
czy schorowany, 
omiń mieliznę, 
podejmij decyzję, 
rzuć truciznę, 
kochaj Ojczyznę,
choćby nie wiem jak przegnita 
biurokratyzmem

Różowi chłoPcy chcą PRAw do AdoPcji
 Gdy większość autorytetów medialnych i artystycznych III RP broniła do 

upadłego pseudo sztuki Doroty Nieznalskiej, która powiesiła męskie genitalia 
na krzyżu – raper Pele w swej piosence nazywał rzeczy po imieniu: „Elita 
bluźnierstwo nazywa sztuką”. W innym utworze, zamieszczonym na ostatniej 
płycie warszawskiej grupy, ten sam wykonawca rapuje: „Ziomek podał Ci 
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dłoń kiedy byłeś na zakręcie / gdy on się potknął obróciłeś się na pięcie. / Nie 
kiwniesz palcem, jeśli nie dostaniesz czegoś w zamian, / z takimi jak Ty ja się 
nie utożsamiam”. 

Honor i przyjaźń – to wartości najmocniej promowane i eksponowane 
przez uliczny rap. Eksperci od subkultur deprecjonują je, nazywając 
lokalnym patriotyzmem i uzależnieniem od grupy, występującym również 
wśród gangsterów. Jednak wsłuchując się głębiej w twórczość „blokersów”, 
uwadze nie może ujść pewien uniwersalizm głoszonych przez nich zasad – 
szczególnie tych, które w świecie wyścigu szczurów i kultu mamony szybko 
zanikają. „Nie kłóć się o to, co nie warte, ugryź się w język, bo pycha to 
marność”, „Wyłudzasz pieniądze, udajesz kalekę, to już nie przekręt... tfuuu... 
niech cię przeklnę” – słyszymy z ust stołecznych raperów. Treści zawarte 
na krążku Nigdy nie mów nigdy Molesty z roku 2007 są chyba najlepszym 
przykładem światopoglądu panującego w tym środowisku. Warto zacytować 
fragment jednego z najbardziej niepoprawnych politycznie utworów 
w wykonaniu właśnie Molesty: 

Dla społeczeństwa ja jestem psycho,
bo jak mysz pod miotłą znów nie siedzę cicho.
Jestem intruzem psychicznie chorym,
bo nie słucham Rydzyka i nie czytam Agory.
Dla społeczeństwa jestem zacofańcem,
a tolerancja wytyka mnie palcem.
Gdy próbują coś wskórać różowi chłopcy,
chcą praw do adopcji ale nie ma takiej opcji.

Należy zaznaczyć, że muzycy Molesty nie są twórcami, których da się 
zaszeregować w kategorii „chrześcijański rap”. Po prostu w swojej twórczości 
dają wyraz wyznawanym przez siebie wartościom. Jeden z nich, Vienio, 
powiedział w wywiadzie: „Centralną ideą jest to, że Bóg jest miłością. Z tego 
wynika to, że trzeba być dobrym człowiekiem”. Z kolei inny z członków 
kapeli, Włodi, nie ukrywa, że inspiruje go religia – został bowiem niedawno 
wyznawcą islamu. 



RozPustA, Rozwiązłość jAK RANA GNijącA
Pięć lat temu pojawił się na polskim rynku album „Hip-hop dekalog”, 

sygnowany przez raperów z Full Power Spirit. Zostali oni okrzyknięci 
najsłynniejszymi przedstawicielami chrześcijańskiego rapu w Polsce, ale 
wierność niezmiennym zasadom moralnym i mocnym tożsamościom 
religijnym to coraz częściej znak firmowy tego gatunku muzycznego. 
Podobnie dzieje się zresztą w kolebce rapu i hip-hopu – czyli w Stanach 
Zjednoczonych. Co prawda wielu wykonawców głosi tam pochwałę 
chuligaństwa bądź jawnej gangsterki lub namawia do legalizacji narkotyków, 
zwłaszcza marihuany, to jednak istnieje coraz silniejszy nurt chrześcijański. 
Słynny raper DMX na każdym swoim albumie zamieszcza co najmniej jeden 
utwór będący modlitwą do Boga. Zdobywca wielu platynowych płyt Kayne 
West wydał niezwykle popularny krążek pt. Jesus Walks. Jedna z największych 
gwiazd rapu z lat 90., M.C. Hammer porzucił muzykę i został pastorem. Tą 
samą drogą przeszedł Mase, który dziś tworzy tzw. „Holy hip-hop”. Wśród 
przedstawicieli żadnego innego gatunku muzycznego – może z wyjątkiem 
country – nie ma tylu born again czy przyszłych kaznodziei.

W polskim rapie coraz częściej znajdujemy jednak potępienie twardych 
narkotyków, a wykonawcy – tak jak np. Wilku – przestrzegają przed mocnymi 
używkami swych fanów:

Wiedz, że narkotyk i alkohol to zguba ludzkości 
WDZ wita was w rzeczywistości. 
Rozpusta, rozwiązłość jak rana gnijąca, 
rób co masz robić i zrób to do końca.

To nie jest wyrafinowana teologia moralna. Ale prostota i szczerość, 
płynąca z serc tych chłopaków z blokowisk, trafia we wrażliwość i sumienia 
dzisiejszych nastolatków. To nie skomplikowana i pokręcona kazuistyka 
intelektualistów i celebrytów. W jednym z wywiadów łódzki raper O.S.T.R 
powiedział: „W show-biznesie są ludzie, którzy bardziej by się nadawali do 
agencji towarzyskich – lepiej sprzedają siebie niż swoją muzykę. A gdzie 
jest miejsce dla wielkich pisarzy, malarzy i muzyków? [...] Nigdy nie byłem 
u Wojewódzkiego, bo nie czuję potrzeby zadawania się z takimi ludźmi”. 
Inny raper, wspomniany już Peja, doradzał swoim słuchaczom, że ważniejsze 
w życiu jest „być” niż „mieć”, a robił to, śpiewając: „A ty nie wstydź się, 
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dziewczyno, ciuchów drugiej kategorii, bo czy warto się skurwić, tylko po to 
by być modnym?”. 

Zamiast oglądać Taniec z gwiazdami czy Gwiazdy na lodzie, wolę włączyć 
swój odtwarzacz CD i wsłuchać się w rymowanie raperów. 

Łżesz, bo się boisz, kłamiesz, by mieć spokój, 
pleciesz trzy po trzy, fałsz na każdym kroku. 
Nie patrz, kto gorszy, chcesz lepiej się poczuć, 
tylko nielicznym pieniądz nie przesłoni oczu.
Tak się nie robi, przecież znasz dekalog, 
Najwyższy z tobą nawiązał dialog. 
Miliony ludzi codziennie się stacza, 
zło, które czynisz, lubi powracać.  █

 



Miasto, mieszkanie, męczarnia
Autor Autorski

Pamiętam, jak za rządów Gomułki normy mieszkaniowe 
przyznawały na jednego Kowalskiego 3,5 metra kwadratowego. 
Był to zaiste „postęp wsteczny”, jeśli przypomnimy sobie, że 
w warszawskiej Cytadeli car rosyjski przeznaczał na jednego 
więzionego tam Polaka 7 metrów kwadratowych. 

MIASTO, MIESZKANIE, MĘCZARNIA
PAWEŁ ZAWADZKI



W 1661 roku John evelyn wystosował do króla angielskiego memoriał 
z apelem o poprawę warunków mieszkaniowych w londynie, zagrożonych 
„publicznymi dokuczliwościami”. Kiedy 300 lat później – w roku 1961 – 
nastąpiło drugie wydanie tego tekstu, wzbudziło ono szeroką dyskusję, gdyż 
okazało się, że problem jest nadal aktualny.

 W roku 1874 pruska hrabina Adelheid Dohna-Poniński wydała w Lipsku 
opracowanie na temat polityki mieszkaniowej, którą rozumiała jako 
istotną część polityki społecznej. Była to pionierska praca poświęcona temu 
zagadnieniu, zawierająca nie tylko wielostronną analizę sytuacji ludzi 
najbiedniejszych, głównie proletariatu miejskiego, lecz także wnikliwe 
rozważania z zakresu filozofii, urbanistyki, socjologii i ekonomii. Autorka 
uważała, że zajmowanie się sprawami publicznymi jest obowiązkiem klas 
lepiej sytuowanych, aczkolwiek jej własna pozycja sprawiła, że swą pracę 
opublikowała pod pseudonimem Arminus.

 Choć jej dzieło nigdy nie zostało wznowione, to celność zawartych w nim 
analiz i koncepcji reform zachowała swą aktualność przez cały wiek XX. 
Praca ta legła jednak u podstaw długofalowego programu rozwiązywania 
problemów mieszkaniowych, jaki wybrały władze Wiednia. Jej fundamentem 
jest pojęcie dobra wspólnego jako nadrzędnego i obowiązującego w życiu 
wspólnoty, jaką tworzą ludzie żyjący w mieście. W podobnym duchu 
wypowiadał się twórca teorii miast-ogrodów Ebenezer Howard, wielki 
zwolennik zbliżonych do spółdzielczych form zarządzania i własności. 
W statucie swego stowarzyszenia, założonego w roku 1899, na czołowym 
miejscu znalazł się postulat: „Zapewnienie każdemu przyzwoitego domu 
mieszkalnego w przyjaznym człowiekowi środowisku”. W tej koncepcji 
własne mieszkanie traktowane było przede wszystkim jako dobro, a nie 
jako towar.



 Przeciwieństwem tego był pogląd F.L. Wrighta, że tylko prywatna 
własność terenu i budynku zapewni obywatelom dobre warunki i wolność. 
Ta idea legła u podstaw zamkniętych monokultur mieszkaniowych 
i systemu miejskiego opartego na przestrzennym rozdzieleniu funkcji, 
co stało się apoteozą suburbii. Amerykańska odpowiedź na propozycję 
poprawy warunków życia w mieście, sformułowana w 1922 roku przez 
Henry’ego Forda, brzmiała: „rozwiążemy problemy miasta, jeśli się z niego 
wyprowadzimy”. Dla producenta samochodów była to rada logiczna 
i komercyjnie skuteczna, jak się okazało w następnych dziesięcioleciach. 

 Po roku 1930 hasło „uszczęśliwiać trzeba samochody” zostało 
poważnie potraktowane nie tylko przez prężnie działające do dziś lobby 
samochodowo-paliwowe, lecz także przez urbanistów i architektów, od 
Le Corbusiera poczynając. Amerykanie mają jednak więcej przestrzeni do 
dyspozycji niż Europejczycy, dlatego amerykańska socjologia miasta nie może 
być wzorem dla miast europejskich, ukształtowanych przez o wiele dłuższą 
historię i inne uwarunkowania przestrzenne. Mimo to wpływ amerykańskich 
suburbii jest wyraźnie obecny w europejskich systemach osiedlowych. 
Z moich obserwacji wynika jednak, że warszawiacy istnienie zamkniętych 
osiedli mieszkaniowych, pilnowanych przez wartowników i biura przepustek, 
na ogół odbierają zgodnie jako „ciało obce” w historii i kulturze miasta.

 Zabudowa jednorodzinna, której logika podporządkowana jest 
komunikacji prywatnymi samochodami, jest przeciwieństwem miasta 
europejskiego, pełnego zabytków historycznych, z transportem publicznym, 
mozaikowym zagęszczeniem funkcji i różnorodnością mieszkańców – miasta, 
o którego tożsamości świadczy nawarstwiająca się przez setki lat materia 
historii. W starym mieście europejskim pojęcie dobra wspólnego jest nie tylko 
częścią tradycji historycznej, ale i dzisiejszej kultury. Ma znaczenie zarówno 
dla mieszkańców, jak i urzędników municypalnych.

 Przykładem takiego miasta może być wspomniany przeze mnie Wiedeń, 
którego władze od początku XX wieku aż do dziś prowadzą ciągłą, jednolitą, 
konsekwentną politykę mieszkaniową. Fenomen ten opisała Joanna Giecewicz 
w arcyciekawej książce wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki 
Warszawskiej pt. Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 
1920-2005. Okazuje się, że władze tego miasta, realizując konsekwentną 
politykę zarządzania gruntami miejskimi, budownictwem mieszkaniowym 
i stymulowania różnych form własności (w duchu wspomnianej już pracy 
Arminusa), doprowadziły do sytuacji, w której w Wiedniu nie istnieje problem 
braku mieszkań. We wszystkich rankingach jakości życia w mieście Wiedeń 
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lokuje się w ścisłej czołówce (stolica Austrii jest na 4. miejscu, podczas gdy 
stolica Polski – na 86. miejscu). 

 Jakość życia przekłada się na inne dziedziny. Wskaźnik demograficzny 
dla Wiednia (+13,7) jest trzykrotnie wyższy od Warszawy (+4,3). Oznacza to, 
że przeciętny człowiek chętniej decyduje się na posiadanie dzieci, wiedząc, 
że będzie je wychowywał w swoim własnym mieszkaniu, a nie np. w ciasnej 
klitce teściów pod zlewem w kuchni.

 Pamiętam, jak w 1970 roku odwiedziliśmy z żoną spółdzielnię 
mieszkaniową i usłyszeliśmy, że na mieszkanie będziemy oczekiwać około 18 
lat, a jak nam się poszczęści, to może tylko 16 lat. W tamtych czasach znajomi 
prawnicy mówili mi, że sądy udzielają rozwodów bez orzekania o winie 
i to w trybie niemal ekspresowym, jeżeli powodem jest brak mieszkania. 
Pamiętam, jak za rządów Gomułki normy mieszkaniowe przyznawały 
na jednego Kowalskiego 3,5 metra kwadratowego. Był to zaiste „postęp 
wsteczny”, jeśli przypomnimy sobie, że w warszawskiej Cytadeli car rosyjski 
przeznaczał na jednego więzionego tam Polaka 7 metrów kwadratowych. 

 Dziś prasa podaje, że w Polsce brakuje 3,7 mln mieszkań. To jest główny 
powód obecnej emigracji zarobkowej. Niemal we wszystkich wywiadach 
z młodymi Polakami pracującymi w Londynie lub Dublinie przewija się ten 
sam motyw: „zaczynałem od zmywaka... na kupno własnego mieszkania stać 
nas będzie po czterech latach”. Czy dziś przeciętny obywatel Polski ma szansę 
zarobienia na mieszkanie po czterech latach? 

„Miało być 3 miliony 
mieszkań - są 
mieszkania po 3 
miliony...”.



 To zastanawiające, że publicyści piszący o zapaści demograficznej i pladze 
aborcji tak rzadko zwracają uwagę na brak mieszkań jako polski problem 
narodowy. Ten ostatni staje się wręcz przedmiotem żartów: „miało być 3 
miliony mieszkań – są mieszkania po 3 miliony...”.

 Bez przesady można powiedzieć, że brak własnego mieszkania jest 
stygmatem całych pokoleń w Polsce i często jest on źródłem wielu problemów 
społecznych i dramatów osobistych. Niestety, polscy politycy i urzędnicy, 
zarówno na szczeblu państwowym, jak i miejskim, ograniczają się w tej 
sprawie jedynie do pustych obietnic. A przecież można skorzystać ze 
sprawdzonych doświadczeń w innych krajach europejskich, jak choćby 
właśnie w Austrii. Wiedeńskie rozwiązania – urbanistyczne, architektoniczne, 
prawne i ekonomiczne – konsekwentnie realizowane przez dziesięciolecia 
sprawiły, że miasto to nie tylko nie ma problemu z brakiem mieszkań, ale 
osiągnęło satysfakcjonujący mieszkańców wysoki komfort życia. Mało tego: 
koszt budowy jednego metra kwadratowego mieszkania w Wiedniu jest pięć 
razy mniejszy niż w Warszawie!

 Jeśli jednak nie można liczyć na polskich polityków, pozostaje tylko 
odwołać się do Opatrzności. Napisałem więc list otwarty do Pana Boga: „Ptaki 
mają swoje gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę złożył... – Panie Boże, ten werset na własnej skórze przećwiczyło już 
wielu Polaków, którzy proszą o Miłosierdzie Mieszkaniowe...”. Doprowadziłem 



273 

też do tego, że w warszawskim kościele ojców jezuitów pod wezwaniem Matki 
Bożej Łaskawej w każdą niedzielę w godzinach południowych, od 8 lutego do 
16 sierpnia ub.r., były odprawiane Msze św. w następujących intencjach:

 1. O Miłosierdzie Boże, za wstawiennictwem św. Brata Alberta, 
dla wszystkich osób w Polsce udręczonych ponad miarę kłopotami 
mieszkaniowymi;

 2. Za dusze wszystkich Polaków, w kraju i za granicą, którzy zmarli 
wskutek bezrobocia, bezdomności, alkoholizmu;

 3. W intencji wszystkich polskich architektów, urbanistów, polityków 
i urzędników państwowych, odpowiedzialnych za sprawy mieszkaniowe.

 „Proście, a będzie wam dane...”  █
 
 



Święty z lukru i wazeliny czy z krwi i kości?
Autor Autorski

Pewien prawnik, który 
był pewnego razu gościem 
w zakonie, opowiedział 
z uśmiechem w obecności 
Ojca Pio, że zdarza się, iż 
sędziowie pozwalają na 
kupowanie korzystnego 
wyroku. Nieszczęśnik nie 
wiedział, na co się naraża 
swoim zachowaniem. 
Nim zdążył zareagować, 
Ojciec Pio zrobił krok do 
tyłu, po czym wymierzył 
potężnego kopniaka 
w tyłek sędziego, który 
zleciał na łeb na szyję 
ze schodów. Po drodze 
słyszał, jak zakonnik woła 
za nim jeszcze: „Kup sobie 
także to, nędzniku!”.

RAFAŁ JABŁOŃSKI

Święty 
z lukru 
i wazeliny 
czy z krwi 
i kości?



żył tak, jak żyła większość zakonników w początkach XX wieku. 
W połatanym habicie, w zapomnianym przez wszystkich klasztorze, 
w małej zapyziałej mieścinie. Nie został ojcem Kościoła, nie pozostawił po 
sobie żadnych opasłych tomów filozofii, ani błyskotliwych podręczników 
życia duchowego. Jedyną rzeczą, której poświęcił życie, była modlitwa 
za innych ludzi, których za wszelką cenę chciał doprowadzić do Boga. 
Z początku wydawało się, że jego typowy zakonny życiorys nie zwróci nigdy 
niczyjej uwagi.

Nie bójcie się, to NAPRAwdę jA
Dziś w prowincji zakonnej, w której mieszkał, obejmującej powierzchnią 

obszar polskiego województwa, jego wizerunki można zobaczyć niemal 
w każdym sklepie i na każdej stacji benzynowej. Uśmiecha się do nas 
z breloczków, kubków, figurek, etykiet win, okładek książek, długopisów, 
zeszytów i lampek, nie mówiąc o różańcach i modlitewnikach. Ot, taki typowy 
świątek, którym kupczy się na każdym straganie w niedzielę po odpustowej 
sumie, nie zważając na przykazanie „dzień święty święcić”. 

Tyle że tu, gdzie żył, jest jeszcze gorzej, bo niedziela trwa dzień w dzień 
przez cały rok dla wszystkich pielgrzymów świata. Dlatego sklepy zamykają 
się tylko na czas sjesty, aby po szesnastej otworzyć swe podwoje dla kolejnych 
przybyszów, którzy tak jak pozostali kupią kolejne pamiątki z wizerunkiem 
świętego.

Ze starych zdjęć, które prezentują jego klasztor w początkach XX stulecia, 
można wywnioskować, że z odludnej kontemplacyjnej pustelni za miastem 
pozostał dziś jedynie stary kościołek, otoczony zewsząd setkami hoteli 
i przytłoczony bryłą świeżo wybudowanego sanktuarium, także noszącego 
imię świętego. Inna jest też chwytliwa i dobroduszna świętość naszego Ojca, 



emanująca swym odpustowym blichtrem z tych wszystkich przedmiotów, 
z których na nas spogląda.

Nawet jego coraz liczniejsze biografie przedstawiają go w „niezłomnej 
heroiczności chrześcijańskich cnót”, niemal zupełnie bez ludzkich wad i cech, 
które zwykle stanowią o niepowtarzalności każdego, budząc u jednych 
sympatię, u innych zaś niechęć.

Ten proces, porównywalny z deifikacją starożytnych cesarzy rzymskich, 
zaczął się już za życia świętego. Nasz bohater początkowo próbował go nawet 
powstrzymywać w charakterystyczny dla siebie sposób. Kiedy pewnego dnia 
pokazano mu jego portret namalowany dla potomności na płótnie, autor 
obrazu poprosił Ojca o podpisanie swej podobizny. Zakonnik spojrzał na 
niezwykle poważne i zarazem natchnione oblicze na obrazie i napisał w rogu 
płótna: „Nie bójcie się, to naprawdę ja”.

bo to Nie był żAdeN mAsochistA
Idę jednym z klasztornych korytarzy, które z rozmysłem zamieniono 

w galerię artystycznych dzieł, mających za zadanie uwiecznić dla potomności 
osobę Świętego. Szukam, lecz nie odnajduję niczego charakterystycznego dla 
człowieka, o którym przeczytałem przecież kilkadziesiąt książek i obejrzałem 
setki świadectw oraz filmowych migawek. Czuję potrzebę zejścia z tego 
fałszywego panteonu obowiązujących wizji i interpretacji zdarzeń. I wtedy na 
zasadzie kontrastu przychodzi mi do głowy fragment wiersza Andrzeja Bursy:

Ze wszystkich świętych katolickich 
najbardziej lubię Józefa 
bo to nie był żaden masochista 
ani inny zboczeniec 
tylko fachowiec 
zawsze z tą siekierą 
bez siekiery chyba się czuł 
jakby miał ramię kalekie 
i chociaż ciężko mu było 
wychowywał Dzieciaka 
o którym wiedział 
ze nie jest jego synem 
tylko Boga 
albo kogo innego…
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wyNoś się, ty stARA świNio!
Tak jak wizja Bursy w żaden sposób nie pokrywa się z tradycyjnym 

wizerunkiem świętego Józefa, tak ja wędrując po San Giovanni Rotundo, nie 
mogę odnaleźć „żywego” Padre Pio, którego charakterystyczne zwroty, gesty 
i wypowiedzi znam z zachowanych filmów, książek i świadectw żyjących 
jeszcze świadków jego posługi. Uruchamiam więc swoją pamięć i przywołuję 
kolejne zdarzenia.

 Pewien radca z Neapolu, usprawiedliwiając się brakiem czasu, próbował 
dostać się bez czekania do konfesjonału Ojca Pio. Został jednak odesłany przez 
zakonnika na koniec kolejki. Kiedy wreszcie wystał swoje, nie zdążył nawet 
otworzyć ust, a usłyszał zza kratek głos: „Wynoś się, ty stara świnio!”. Radca 
sam doszedł do wniosku, że został wyrzucony dlatego, że żył w tym czasie 
z kobietą, która nie była jego żoną. Tylko skąd kapucyn mógł o tym wiedzieć? 

 To pokazuje, że Padre Pio nie znosił kompromisu z grzechem, który był dla 
niego wyrazem działania osobowego zła, czyli szatana. Gdy ktoś kłamał lub 
sam siebie usprawiedliwiał, wyrzucał od razu penitenta z konfesjonału, nie 
szczędząc mu obelg czy wręcz fizycznych razów.

 Inny prawnik, który był pewnego razu gościem w zakonie, opowiedział 
z uśmiechem w obecności Ojca Pio, że zdarza się, iż sędziowie pozwalają na 
kupowanie korzystnego wyroku. Nieszczęśnik nie wiedział, na co się naraża 
swoim zachowaniem. Nim zdążył zareagować, Ojciec Pio zrobił krok do tyłu, 
po czym wymierzył potężnego kopniaka w tyłek sędziego, który zleciał na 
łeb na szyję ze schodów. Po drodze słyszał jeszcze, jak zakonnik za nim woła: 
„Kup sobie także to, nędzniku!”. 

 
lePszy Pusty Kościół, Niż PełeN diAbłów

To nie był egzaltowany mnich bujający w obłokach w ekstatycznych 
uniesieniach. W jego otoczeniu pojawiali się co jakiś czas ludzie, którzy 
próbowali bezczelnie ośmieszyć jego charyzmat i duchowe dary. Kiedy więc 
jeden z nich wrzasnął na cały kościół: „Ojcze, co mam powiedzieć księdzu 
Colombo?”, Padre odpowiedział z przekąsem: „Powiedz mu, żeby nie obniżał 
lotów”.

 Innym razem pewien Genueńczyk założył się z kolegami, że zakpi z Ojca 
Pio, po czym przystąpił do konfesjonału i rzekł, że nie chce się spowiadać, 
tylko przyszedł prosić o łaskę uzdrowienia chorego krewnego. Kapucyn 
osobiście wyszedł zza kratek, spoliczkował go i wyrzucił z konfesjonału. 



Kilka dni później ów młodzieniec nawrócił się i prawdziwie przystąpił 
do sakramentu pojednania, tym razem jednak uzyskał rozgrzeszenie od 
zakonnika.

 Swoim bezceremonialnym i nietypowym jak na mnicha zachowaniem, 
Padre Pio zyskiwał sobie wrogów także w samym zakonie kapucynów. Kiedy 
jeden ze współbraci upominał go, że jak tak dalej będzie postępował, to 
kościół opustoszeje i nikt już nie będzie chciał się spowiadać, Ojciec Pio 
odpowiedział: „Lepiej, by kościół był pusty niż sprofanowany”. A innym 
razem rzekł: „Lepszy kościół pusty, niż pełen diabłów”.

 Charakterystyczne dla Ojca było także to, że brzydził się dewotkami. 
Mówił im: „Jeżeli naprawdę chcecie być pobożne, to przestańcie odwiedzać 
zakrystię. Albo jest się w środku, albo na zewnątrz”.

wyNoś się, KomediANtKo!
Padre dbał również o wewnętrzną czystość myśli i spojrzenia, dlatego też 

z nieubłaganą konsekwencją tępił pojawiającą się w latach sześćdziesiątych 
modę na spódniczki mini. Niektóre kobiety, zbyt eksponujące swoje 
nogi, próbowały więc przychodząc do spowiedzi do Ojca, obciągać w dół 
spódnicę przed wejściem do kościoła, tak aby wyglądała na dłuższą niż była 
w rzeczywistości. Niestety, nigdy im się to nie udawało, bo zakonnik grzmiał 
w konfesjonale: „Kościół to nie teatr. Wynoś się, komediantko!”.

 Ojciec Pio nieustępliwie dbał również o czystość mowy i języka. Kiedy 
usłyszał wieśniaka bluźniącego w jego obecności, spoliczkował go, a ten – 
o dziwo! – w milczeniu przyjął karę. Często jednak jego uderzenia i wrzaski, 
wyglądające groźnie z zewnątrz, były w rzeczywistości obliczone tylko na 
pokaz, by odnieść zamierzony duchowy skutek. Zakonnik sam się pośrednio 
do tego przyznał, mówiąc po jednej z takich scen do współbrata: „Nie martw 
się. W duszy nie gniewam się, krzyczałem, lecz naprawdę moje serce się 
śmiało”.

jAKiż osioł z ciebie!
Ktoś, kto nie zna duchowości ojca Pio, mógłby pomyśleć, że Padre był 

psychopatą lubującym się w biciu i dręczeniu ludzi nawet w konfesjonale. 
Aby rozwiać takie przypuszczenia, należy przypomnieć, że wszelkie 
nawrócenia i niewytłumaczalne uzdrowienia (jak słynne przywrócenie wzroku 
Gemmie di Georgi, która widzi do dziś, choć nie ma źrenic), dokonywane za 
wstawiennictwem ojca Pio, okupywane były przez niego cierpieniem. Ten 
fizyczny ból ujawniał się niekiedy niektórym osobom. Scenę taką przywołuje 
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w swej książce kapucyn o. John A. Schug: „Kiedy Laurino Costa, naczelny 
kucharz w szpitalu Ojca Pio, po raz pierwszy przybył do San Giovanni 
Rotondo, aby pracować jako szef kuchni w szpitalu Ojca Pio, wątpił, że Ojciec 
jest rzeczywiście święty. 

 Wątpliwości takie gnębiły go przez trzy lata. Pewnego dnia, kiedy wszedł 
do zakrystii, gdzie Ojciec spowiadał mężczyzn, spojrzał na Ojca i zobaczył 
głęboki krzyż wycięty na szerokość jego czoła i twarz pokrytą krwią.

 – Zacząłem trząść się ze strachu – mówił Laurino. Przez 10 minut obaj 
mężczyźni patrzyli na siebie. Potem kiedy Laurino się wyspowiadał i wybiegł 
z kościoła, przez trzy dni nie mógł ani jeść, ani spać, tylko płakał i pracował, 
myśląc, że lada dzień postrada zmysły. 

 W końcu zebrał się na odwagę, poszedł do Ojca Pio i spytał: – Ojcze, 
powiedz mi, dlaczego uczyniłeś mi to, że widziałem cię tak wtedy? Czy być 
może ja jestem tym, który sprawia, że tak cierpisz?

 Ojciec Pio odpowiedział: – Jakiż osioł z ciebie. To była łaska, którą Pan Bóg 
chciał Cię obdarzyć”.

 Często swoim duchowym uczniom, których udało mu się nawrócić 
z dalekich od Kościoła ścieżek spirytyzmu, okultyzmu czy wolnomularstwa, 
zakonnik mówił: „Nawet nie wiesz, ile mnie kosztowałeś. Nabyłem cię własną 
krwią”. Z pewnością więc Ojciec Pio – widząc o wiele więcej niż zwykły 
zakonnik – potrafił używać właściwych środków we właściwym czasie, aby 
dotrzeć do wnętrza zagubionej duszy.

Chociaż przez pół wieku żył z bolesnymi, 
krwawiącymi stygmatami oraz tajemniczymi 
chorobami, których przyczyny nie potrafili 
wyjaśnić najlepsi lekarze, stać go było na 
dystans do siebie i do świata, na kpiny oraz 
specyficzny dowcip ocierający się o groteskę 
i czarny humor.



cóRKo, śmieRć jest blisKo!
Sam Padre miał też jasną świadomość zadań, które Bóg powierzył mu do 

wykonania w Kościele. O swojej ziemskiej drodze mówił: „Wśród was jestem 
bratem, przy ołtarzu – ofiarą, a w konfesjonale – sędzią”. I w zasadzie całe 
życie poruszał się w tym właśnie trójkącie.

 Dlatego też mieszkańców San Giovanni Rotondo szybko przestały dziwić 
widoki szlochających przy wejściu do kościoła dorosłych mężczyzn, którym 
Padre odmówił rozgrzeszenia, a którzy jednak wracali później, ponieważ 
Ojciec Pio w tajemniczy sposób towarzyszył im w ich udręce. Tylko jemu 
wolno było mówić o swoich podopiecznych: „Ja mogę nawet bić moje dzieci, 
ale innym od nich wara”.

 Potrafił jednak nie tylko karcić ich, lecz także dawać im „duchowe 
cukierki”, jak sam nazywał swoje cudowne dary i bilokacje, którymi 
manifestował własną obecność w tym miejscu i czasie, w którym 
potrzebowali tego jego wierni.

Nieraz były to miasta położone o tysiące kilometrów od klasztoru, którego 
oficjalnie nigdy nie opuszczał.

 Chociaż przez pół wieku żył z bolesnymi, krwawiącymi stygmatami 
oraz tajemniczymi chorobami, których przyczyny nie potrafili wyjaśnić 
najlepsi lekarze, stać go było na dystans do siebie i do świata, na kpiny oraz 
specyficzny dowcip ocierający się o groteskę i czarny humor. Jak wówczas, 
gdy na przykład pewna jego córka duchowa obchodziła 60. urodziny i po 
spowiedzi poprosiła go, by powiedział jej coś miłego. Zakonnik nachylił się 
nad jej uchem i z poważną miną, bez cienia uśmiechu, szepnął: „Córko, śmierć 
jest blisko!”. Oboje wybuchnęli śmiechem.

 Ten śmiech mówi więcej o Ojcu Pio niż lukrowane biografie czy odpustowe 
figurki ukazujące karykaturę człowieka niczym w krzywym zwierciadle. Warto 
odrzucić te powierzchowne przedstawienia i dotrzeć do ludzkiego wymiaru 
niezwykłego kapucyna z San Giovanni Rotondo, a być może otoczy Was swoją 
duchową opieką. Czego sobie i wszystkim życzę.  █
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CiemNA STRoNA luSTRA

Fragment książki Marcina Wolskiego Ciemna strona lustra, pierwszej papieskiej 
powieści sensacyjnej, która ukaże się w połowie kwietnia 2010 roku nakładem 
Centrum Myśli Jana Pawła II.  

Więcej: www.centrumjp2.pl
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Późna wiosna tego roku była we Włoszech upalna i burzliwa. Sezon 
turystyczny dopiero się zaczynał, więc na drogach nie zapanował jeszcze 
tłok, zresztą jego dziewięcioletni fiat podążał dokładnie pod prąd ludzkiej 
rzeki płynącej z całej Europy na południe. Do Polski dojechał więc całkiem 
szybko. Minął Gargano, górzysty półwysep – niczym grudka błota przyklejony 
do włoskiego buta – na którym przed paroma dniami przeżył zadziwiające 
spotkanie z Ojcem Pio. Przemknął koło Pescary, potem starożytnej Rawenny. 
Nocował w motelu pod Wenecją, w którym roiło się od komarów, ale 
i bez dokuczliwych owadów nie mógł długo spać. O trzeciej znów był na 
nogach. Gdy znalazł się w Austrii, grzał ponad 100 kilometrów na godzinę, 
zwalniając jedynie na górzystych odcinkach, na których właśnie rozbudowano 
autostradę. Na wysokości Wiener Neustadt skręcił na wschód, bocznymi 
drogami ominął Wiedeń i w Petrżalce wjechał na teren „obozu pokoju 
i socjalizmu”. Powitały go transparenty z napisami wychwalającymi przyjaźń 
ze Związkiem Radzieckim po wieczne czasy oraz zasieki i ponure gęby 
pograniczników, wściekłych – tak jak ich psy – na ludzi przekraczających 
granicę. Głęboką nocą dotarł do Cieszyna i w hotelu Pod Jeleniem przespał 
kilka godzin. Spieszył się, a mimo to miał wrażenie, że czas mu ucieka. 
Rzeczywiście, nie pozostało mu go zbyt wiele. Pielgrzymka zaczynała się za 
kilka dni. Jego analityczny umysł nie zmarnował jednak ani minuty z podróży, 
tym bardziej że w stan alarmowy wprawiły go nie tylko senne majaki czy 
wrażenia z rozmowy z Kriuczkowem. Byłoby to stanowczo za mało, aby 
bezkrytycznie uwierzyć, że są w Sowietach siły gotowe, aby teraz, w dobie 
odprężenia i reform Gorbaczowa, spróbować tego, co nie udało się, gdy ZSRR 
był u szczytu potęgi. Przeczucia potraktował niezwykle poważnie z powodu 
jednej natrętnej analogii. Dialog z generałem KGB do złudzenia przypominał 
inne podobne rozmowy, które przeprowadzał z Griszą w pierwszej połowie 
1981 roku. Wtedy także radzieckie służby interesowały się relacjami między 



państwem, Kościołem i społeczeństwem, podobnie analizowano różne 
możliwe formy wybuchu, gdyby zdarzyło się coś doprowadzającego ludzkie 
umysły do stanu wrzenia. 

No i się zdarzyło...
Na szczęście po tamtym zamachu na papieża energia społeczna 

wyładowała się w modlitwie i w białych marszach, ponadto zamachowiec 
był Turkiem, a inicjatorzy długo i skutecznie pozostawali w cieniu. I – co 
najważniejsze – Jan Paweł II przeżył.

Oczywiście wówczas, przy okazji podobnych analiz, nie zdawał 
sobie sprawy, ku czemu to zmierza. Sądził, że zawodowa pragmatyka 
funkcjonariuszy KGB wymaga rozpatrywania rozmaitych wariantów i nie 
istnieje żaden konkretny plan gwałtownej destabilizacji w Polsce, ale teraz...

„Zrobią to! – myślał gorączkowo. – Do jasnej cholery, są zdecydowani, by 
to zrobić! I nikt im nie może przeszkodzić”.

Poza nim – któremu również pisana jest rola ofiary.
W normalnym kraju podzieliłby się swymi refleksjami z osobami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. W PRL-u nie mógł tego 
zrobić, mimo że pracowali tam jego niedawni koledzy. Nie chodziło przecież 
o drobiazg. Sojusz ze Związkiem Radzieckim stanowił dla nich kwestię 
priorytetową, a sugerowanie, że w Moskwie toczy się walka o władzę 
– działanie co najmniej ryzykowne. Gdyby jeszcze dysponował jakimiś 
dowodami... 

Poza tym przywódcy z większym zakresem swobody podjęliby zapewne 
jakieś działania. Gdybyż u steru Polski Ludowej stał ktoś pokroju Gomułki, 
Gierka, Moczara...

Ale Kiszczak i Jaruzelski nie należeli do ludzi wielkiego formatu. 
W dodatku Konrad nie wiedział, na ile spisek w Rosji jest powiązany 
z wewnątrzpartyjną opozycją. I kto aktualnie do niej należy. Rządząca koteria 
miała wrogów, a „partia ludzi Moskwy” od lat rosła w siłę. W dodatku granica 
dzieląca liberałów i betoniarzy pozostawała nieostra.

Koło Częstochowy zaczęło padać i wbrew swym zasadom (żadnych 
przypadkowych pasażerów!) wziął do auta trzy zmoczone autostopowiczki. 
Dziewczyny, pochodzące z Bielska-Białej tegoroczne maturzystki, wracały 
z Jasnej Góry, na której dziękowały Czarnej Madonnie za pomyślnie zdany 
egzamin dojrzałości. Zamierzały spędzić parę dni w Warszawie i wciąć udział 
w powitaniu papieża, a potem pociągnąć do Gdańska.

– To będzie niezwykłe przeżycie! – ekscytowały się. – Ojciec Święty 
w kolebce Solidarności!



Pa
tr

on
at

 W
yd

aw
ni

ct
w

a 
Fr

on
da

285 

Ciemna strona lustra

Spojrzał na nie z ukosa.
– A co wy wiecie o Solidarności? To przecież przeszłość!
– I przyszłość! – zaoponowała gwałtownie siedząca obok niego rezolutna 

blondynka z zadartym noskiem.
Dyskretnie podpytywane (a generał umiał to robić) rozgadały się. Mimo 

że przed siedmiu laty chodziły jeszcze do podstawówki, pamiętały doskonale 
czasy tamtej gorączki. Stryj jednej z nich został ranny podczas pacyfikacji 
kopalni Wujek. Kuzyna drugiej aresztowano, kiedy wyjechał ze strajkującej 
pod ziemią kopalni Piast. Trzecia woziła ulotki w wózku z młodszym 
braciszkiem i żałowała, że była zbyt mała, by biegać na demonstracje 
i walczyć z ZOMO.

– Teraz to jest okropnie spokojnie – narzekała. – Ludzie się przyczaili. 
A bardzo wielu straciło nadzieję...

– Aż żal! – zgodziła się pierwsza. – Dziadek walczył z Niemcami, tata miał 
Solidarność, tylko my nie przeżyliśmy jeszcze niczego ważnego.

„I módlcie się, żebyście nie przeżyli!” – chciał zawołać, ale ugryzł 
się w język. Nie dziwiła go ich potrzeba buntu. To przywilej młodości. 
Przypominał sobie nastrój euforii pierwszych godzin po wybuchu wojny, 
zanim zaczęto mówić o ofiarach, zniszczeniach i klęskach. Zdumiewało go 
co innego – religijność. Dziewczyny, wychowane i wykształcone w Polsce 
Ludowej, indoktrynowane przez telewizję, zapewne miłośniczki muzyki 
rockowej i mimo niewinnych minek doskonale uświadomione seksualnie, 
odczuwały potrzebę, która jemu wydawała się całkowicie zbędna. 
Potrzebowały Boga – jako sensu życia – i papieża – jako najwyższego 
autorytetu. Na co dzień zapewne bywalczynie dyskotek, obściskiwały się 
z chłopakami, piły, być może, tanie wina i paliły papierosy, ale poza tym 
wszystkim oczekiwały czegoś więcej. Wizji? Drogi?

Pragnęły przeżyć coś ważnego i pięknego, a nie tylko, jak ich rówieśniczki 
z Zachodu, rozłożyć nogi na tylnym siedzeniu samochodu.

Wysadził je na rogu ulicy Banacha i alei Żwirki i Wigury, koło akademików 
przekształconych na czas pielgrzymki w schroniska młodzieżowe.

– Ogromnie panu dziękujemy – powiedziała ta z zadartym noskiem. – Jest 
pan bardzo dobrym człowiekiem.

„Dobry człowiek”! Smarkule nie miały pojęcia, jak te dwa słowa mogą nim 
wstrząsnąć. Dotąd nazywano go różnie: przełożeni, chwaląc, mówili o jego 
pryncypialności i bezkompromisowym stosunku do problemów, szanowali 



i bali się go podwładni, syn lekceważył go i nim gardził, kobiety wykrzykiwały 
pod jego adresem rozmaite bzdury, zwłaszcza podczas orgazmu... Ale 
przenigdy nikt nie nazwał go dobrym człowiekiem. Dlaczego?

*

Po powrocie do Warszawy najpierw zameldował się w centrali, gdzie 
przyjęto go jak przybysza z drugiego brzegu Styksu. Nie było to przyjemne. 
W stanie spoczynku nadal miał przecież status doradcy ministra, swój 
gabinet, znajdował się w rozdzielniku z dostępem do części akt.

Nie chciał, aby nagły powrót do ojczyzny został skojarzony z pielgrzymką 
papieża, dlatego wymyślił sobie całkiem niezłą legendę – w grę wchodziły 
interesy, a zwłaszcza rozwój spółek polonijnych, którymi interesowało 
się coraz więcej towarzyszy z SB. I to zrozumiano. Spotkał się z jednym 
wiceministrem, porozmawiał telefonicznie z Kiszczakiem. Ale krótko. Prawdę 
powiedziawszy, żadna z najważniejszych osób w państwie nie znalazła dla 
niego czasu. Trzecia wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie angażowała wszystkie 
siły i środki. Ta okoliczność bardzo mu odpowiadała.

Wprawdzie w sztabie operacji oznaczonej kryptonimem „Zorza II” 
najlepiej poinformowaną osobą obok generała Pudysza był major 
(przepraszam podpułkownik) Duda, jednak Markiewicz zamierzał zwrócić się 
do syna tylko w wypadku absolutnej konieczności.

Żoliborską willę oddał pod wynajem, dlatego pozostawał hotel albo 
domek letniskowy nad Świdrem, który zbudował przed kilku laty, ale na 
dobrą sprawę nigdy tam nie mieszkał – płacił jedynie miejscowym za opiekę. 
Wnętrze pachniało grzybem, pościel cuchnęła starzyzną, ale liczył się 
własny dach nad głową i miejsce, w którym mógł swobodnie porozmawiać. 
Godzinę po Konradzie przybył tam człowiek, który w MSW należał do grona 
wtajemniczonych w szczegóły pielgrzymki, co było oczywiste ze względu na 
jego kluczową pozycję zajmowaną w ministerstwie. Przed laty funkcjonował 
w ramach zaufanej trójki tworzącej tajną komórkę kontroli wewnętrznej, ale 
od tego czasu znacznie się wspiął. Na szczęście Markiewicz wiedział o nim 
takie rzeczy, które dawały pewność jego absolutnej lojalności. Jakakolwiek 
próba nieposłuszeństwa pociągnęłaby za sobą bardzo poważne konsekwencje. 
Stanowiło to gwarancję, że informacja o ich konszachtach nie przecieknie do 
nikogo z resortu.

Osobnik nazywany „Baronem” zjawił się na pierwsze wezwanie. 
Szeroki jak szafa rzeczywiście przypominał arystokratę z czasów saskich. 
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Ze zrozumieniem przyjął polecenie Konrada dotyczące dostarczenia mu 
dokumentacji związanej z wizytą papieża. Wprawdzie rozporządzenia, plany 
i analizy zostały objęte klauzulą ścisłej tajności, ale od czego są kopiarki. Nie 
pytał, po co generałowi informacje o przygotowaniach MSW do pielgrzymki. 
Podejrzewał, że ma mocodawców znacznie wyżej i nie wnikał gdzie.

W każdym razie dwa dni przed przylotem Jana Pawła II do Warszawy 
wszystkie najważniejsze dokumenty znajdowały się w rękach generała.

MSW przyłożyło się do operacji. Pod względem logistyki i zabezpieczenia 
przedsięwzięcie nie znajdowało sobie równych w dziejach PRL-u.

W samym Trójmieście zmobilizowano ponad czterdzieści tysięcy 
funkcjonariuszy, tajnych, jawnych i „dwupłciowych”, w większości 
ściągniętych z centrali i odległych regionów kraju. W pewnym stopniu 
miało wspomagać ich miejscowe ORMO, aktyw partyjny, szkoły oficerskie 
i marynarze. Zmobilizowano ponadto setki tajnych współpracowników, 
w tym ogromną rzeszę księży agentów, z najbliższym współpracownikiem 
arcybiskupa gdańskiego – o pseudonimie „Szejk” – na czele. Dzięki takim 
jak on zamierzenia Kościoła nie stanowiły dla bezpieki żadnej tajemnicy. 
Spenetrowane, choć w mniejszym stopniu, były również środowiska 
podziemnej Solidarności, zwłaszcza takie jak Solidarność Walcząca, KPN czy 
Ruch „Wolność i Pokój”, które podejrzewano o inklinacje terrorystyczne.

„Kompletne durnie – pomyślał o ekspertach SB Markiewicz – przecież 
nawet najbardziej zbuntowani ekstremiści z Solidarności prędzej obcięliby 
sobie głowę, niż podnieśli rękę na polskiego papieża”.

Równie dokładną kontrolą objęto około tysiąca pięciuset dziennikarzy, 
przybyłych relacjonować pielgrzymkę, w tym czterystu z krajów 
kapitalistycznych. Odbywano rozmowy ostrzegawcze i planowano 
prewencyjne zatrzymania „elementów kryminalnych i anarchistycznych”. 
W tych wszystkich działaniach, rzecz jasna, chodziło nie tyle 
o bezpieczeństwo gościa, co o ograniczenie do minimum możliwych 
wystąpień o charakterze antysocjalistycznym. Wiedziano, że takie się odbędą 
i w całości nie da się ich wyeliminować – dla podziemnej Solidarności 
była to niebywała sposobność, aby przypomnieć wszystkim o swoim 
istnieniu. Władzy zależało jednak na minimalizacji jej działań. I oczywiście 
na potwierdzeniu przydatności organów. Nie po to od pięciu lat trwał 
proces normalizacji, aby teraz papież tchnął zbyt wiele ducha w mocno już 
zrezygnowane społeczeństwo.



Markiewicz wszystko uważnie przestudiował i zastanowiło go jedno: 
zdawało się, że nikt nie zajmował się wątkami zagrożeń zewnętrznych.

W minimalnym stopniu uruchomiono agenturę zagraniczną, nie 
poproszono o pomoc Interpolu, co wręcz się narzucało, na wypadek gdyby 
chciał przeniknąć do Polski jakiś naśladowca Alego Agcy. Największe 
zaniedbania dotyczyły Wschodu. Nie było żadnych dowodów, żeby 
ktokolwiek interesował się tym, co robią w tym czasie rezydujący w Polsce 
funkcjonariusze GRU, KGB czy Stasi.

Chociaż, znając obecnych przywódców PRL-u, zdawał sobie sprawę, 
że inwigilacja zaprzyjaźnionych służb nie przychodziła im nawet do 
głowy. Ale może zajmowała się tym Informacja Wojskowa, do której 
działań „Baron” nie miał dostępu? Jedyne, co zdobył dla Konrada, to 
lista akredytowanych dziennikarzy, z których kilku, Markiewicz wiedział 
to z całą pewnością, pracowało dla organów. Po zapoznaniu się z trasą 
pielgrzymki i informacją o rezerwacjach hotelowych szybko zorientował się, 
że szczególnym zainteresowaniem tych „zagranicznych korespondentów” 
cieszą się Warszawa, w której papież miał być dwa razy, Kraków i Trójmiasto. 
Gromadziło się tam najwięcej wiernych, toteż efekt ewentualnego zamachu 
okazałby najbardziej spektakularny, a sprawcom, co nie bez znaczenia, łatwiej 
było się ewakuować niż z Lublina czy Tarnowa.

Kompletnie zmienił system myślenia – starał się jak najbardziej wczuć 
w sposób myślenia ewentualnego organizatora złowieszczej operacji.

Warszawę, z wielu powodów najlepszą, wyeliminował – następstwa 
zamachu w mieście, w którym znajdowały się centrale instytucji, były 
nieprzewidywalne i mogło dojść do czegoś w rodzaju powtórki z Budapesztu 
w 1956 roku. Zwłaszcza że takiej akcji z pewnością nie skoordynowano 
by z polskim kierownictwem. Zrewoltowane tłumy mogłyby wtargnąć do 
centrów władzy, przejąć kontrolę nad dokumentami, wieszać tych, na których 
konspiratorom szczególnie zależało. 

Nie, tylko szaleniec zrobiłby to w Warszawie.
A Kraków?
Tym razem wizytę Karola Wojtyły w jego dawnej metropolii zaplanowano 

na dosyć krótko. W dodatku na Błoniach ewentualny snajper natknąłby się 
na ogromne trudności, choćby z powodu braku w okolicy wysokich bloków, 
z dobrym widokiem na ołtarz. A na Cmentarzu Rakowickim, gdzie Jan Paweł II 
zamierzał odwiedzić rodziców? Z dokumentów wynikało, że sprawdzono tam 
każdą piędź ziemi. Nie było też żadnych niedawnych pochówków, w których 
można by umieścić bombę o wielkiej mocy. Wawel i kościół Mariacki miały 
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podwójną kontrolę – kościelną oraz państwową – i obie pilnowały się 
nawzajem.

Rozstrzygające dla Konrada okazało się co innego – redaktor Iwan 
Wasilenko (tym pseudonimem posługiwał się ostatnio Grisza) wybierał się 
tylko na jeden etap pielgrzymki. Zarezerwował na trzy dni pokój w Posejdonie 
w Oliwie. To przesądzało sprawę. Zwłaszcza w zestawieniu z proroczym 
snem, który nie pozostawiał wątpliwości co do miasta.

Wyrok na biskupa Rzymu, jeśli zapadł, musiał być wykonany w kolebce 
Solidarności.  █



Wyznania konwertyty z islamu na katolicyzm
Autor Autorski

WYZNANIA KONWERTYTY 
Z ISLAMU NA KATOLICYZM

MAGDI CRISTIANO ALLAM
Tłumaczył: Marcin Masny

Fragment książki Wolna Europa chrześcijańska, która 
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Był 12 stycznia 2009 roku. Siedziałem w Mediolanie w biurze redaktora 
naczelnego „Corriere della Sera”. Przybyłem do Paolo Mielego na czas, o pół 
do pierwszej. Taką punktualność mogą we Włoszech zapewnić jedynie 
karabinierzy, którym państwo włoskie powierzyło moje bezpieczeństwo 
zagrożone przez islamskich terrorystów. To oni wydali na mnie wyrok śmierci 
i ustawicznie mi grozili. W tamtych właśnie dniach aparatura podsłuchowa 
wyłowiła rozmowy samozwańczych imamów algierskich i marokańskich, 
obsadzających meczety północnego zachodu Włoch. Rozmawiali o zamachu 
na moją osobę. To skłoniło generała Gianfrancesca Siazzu, komendanta 
głównego karabinierów, do przyjęcia propozycji sformułowanej przez 
generała Vittoria Tomasoniego, komendanta prowincji rzymskiej i mojego 
bezpośredniego opiekuna, w porozumieniu z generałem Saveriem Cotticellim, 
komendantem regionu Lacjum, i generałem Corradem Borruso, komendantem 
ponadregionalnym dla Włoch Środkowych, żeby wzmocnić jeszcze bardziej 
moją ochronę dodatkowymi ludźmi, a także trzema szybkimi pojazdami 
pancernymi otwierającymi konwój towarzyszący mi w trakcie moich podróży 
po kraju. Wzmocniono także ochronę mojego domu. Karabinierzy mieli 
dostać najnowsze karabinki. Ponadto poproszono premiera o pozwolenie 
na tymczasowe korzystanie przeze mnie z państwowych samolotów przy 
odleglejszych podróżach, dopóki nie objawią się jasno zbrodnicze zamiary 
islamskich terrorystów przebywających pod fałszywymi pretekstami na 
włoskim terytorium.

Dla nich bowiem stałem się głównym celem ataku we Włoszech. Mieli 
mnie wyeliminować za wszelką cenę. Byłem symbolem zła. We mnie mieli 
pokonać wroga apostazji od islamu. Tego, który obrócił się przeciwko 
meczetom, imamom, kaznodziejom, przeciwko marionetkom i ukrytym 
sprawcom pociągającym za sznurki w tym teatrze zorganizowanym 
w ogólnokrajową sieć. A także w sieć europejską oraz w zglobalizowaną sieć 



muzułmańskiego ekstremizmu i terroryzmu. We mnie mieli wroga sprawy 
arabskiej i sprawy islamu, zaprzedanego Izraelowi, syjonistom, Żydom. 
Apostatę, który zaparł się jedynej prawdziwej religii poddania wobec Allacha 
i posunął się aż do przyjęcia religii chrześcijańskiej, która jest bałwochwalczą 
wiarą w Trójcę i boskość Jezusa.

Zgodnie z technicznym językiem służb przyporządkowano mnie 
„pierwszemu poziomowi specjalnemu” ochrony, przyznawanemu tym, 
którzy naprawdę ryzykują życiem. Tak więc jestem najbardziej chronionym 
cywilem we Włoszech po premierze Silvio Berlusconim, który – poza ochroną 
przewidzianą dla przedstawicieli najwyższych szczebli państwowych – 
ma także ochronę osobistą. Chcieli się do niej przyłączyć muzułmańscy 
terroryści, którzy 18 czerwca 2008 roku w orędziu napisanym po włosku na 
wewnętrznym forum strony związanej z Al-Kaidą pod tytułem Muhajir Allah 
Wada’a ahlahu (Wychodźca Allacha, który odżegnał się od swego ludu) grozili 
nam śmiercią, wymieniając nas z imienia i nazwiska. 

Tak więc tego poranka, 12 stycznia, właśnie ze względu na stan 
nadzwyczajny, samochody eskorty nie zatrzymały się jak zwykle na wprost 
głównego wyjścia na via Solferino 28, lecz wjechały jeden za drugim 
na wewnętrzny dziedziniec strzeżony przez agentów DIGOS (Głównego 
Zarządu Bezpieczeństwa), wydzielonej jednostki policji złożonej z ludzi 
wyspecjalizowanych w zapobieganiu aktom terroryzmu na terytorium Włoch 
i za granicą. 

Wkroczyłem do biura Mielego na pierwszym piętrze historycznej siedziby 
„Corriere”. Wszedłem na końcu. Miałem ściśnięte gardło. Zapewne po raz 
ostatni zjawiłem się w świątyni włoskiego dziennikarstwa, w historycznej 
siedzibie najbardziej prestiżowego dziennika, w którym przez pięć i pół roku 
miałem zaszczyt być zastępcą redaktora naczelnego. Najpierw – zgodnie 
z moim dawnym zwyczajem – zwróciłem się do zaprzyjaźnionych pracownic 
sekretariatu kierownictwa, z którymi mam doskonałe relacje, chociaż 
nasze kontakty, od momentu kiedy wyprowadziłem się z Mediolanu, są 
sporadyczne. Później usadowiłem się w fotelu pod drzwiami gabinetu Paola 
Mielego. Oczekując na zakończenie porannej rytualnej odprawy dla redakcji, 
na której redaktor naczelny i jego zastępcy, a ponadto szefowie działów 
oraz osoby cieszące się wyjątkowymi względami wybierają najważniejsze 
teksty numeru, zanurzyłem się w refleksji o mojej własnej przeszłości. 
Pożegnalne uściski ze strony mojego szefa oznaczały, iż ostatecznie żegnałem 
się z ponad trzydziestoma pięcioma latami spędzonymi we włoskim świecie 
dziennikarskim!
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Był to wybór życiowy, natchniony przyrodzoną predyspozycją, 
wszczepiony we wrodzoną treść mojego życia, wybór urabiający świadomie 
„ja”, zamieszkujący w głębi misterium duszy, złączony z moim spontanicznym 
i nienasyconym pragnieniem totalnego zjednoczenia z bliźnim, z tym 
„drugim”, który mnie tak całe życie przyciągał. W tym wyborze odnajduję 
się instynktownie i z miłością, aż stanie się relacją małżeńską i wypełni się 
tu i teraz aż na wieczność. Aż przetrwa w tym małżeństwie jako integrujący 
element tego „my”, którym jest ludzkie braterstwo i duchowa komunia. 
Miłość do dziennikarstwa wyzwoliła się we mnie niczym nagląca żądza 
szukania przekonującej odpowiedzi na wiele pytań dotyczących naszej 
ziemskiej egzystencji, np. jak moje własne istnienie objawia się w świetle 
Pisma i Słowa, pozwalając mi zanurzyć się w człowieczeństwie, które nas 
wikła, abyśmy zrozumieli jego egzystencjalny trud i dzielili z nim cudowną, 
nierozłączną więź rodzącą się w ciele i uwzniośloną przez ducha.

Oglądałem to fantastyczne doświadczenie ze zdziwieniem i zakłopotaniem 
artysty, który zakochuje się we własnym środku wyrazu, gdyż ten środek 
jest wewnątrz niego, nawet jeśli do niego w pełni nie należy, bo jest 
mu podarowany. Z podziwem artysty, który odkrywa, że dokonuje się 
czarodziejska transformacja w świetle spowijającym szlak prowadzący do 
prawdziwej miłości drogich osób, uprzednio postrzeganych jako przedmiot 
dojrzałego i nieposkromionego pożądania, a potem jako uczestników 
wielkiej, pełnej afektów rodziny, której nikt i nic nigdy nie rozdzieli. Ale 
przede wszystkim dziennikarstwo było dla mnie powołaniem, które dawało 
spełnienie i zapłatę za całe to podwyższone tętno, za te intuicje, za dążenia 
i przekonania, które wykraczają poza naszą codzienność i ukazują nas 
w naszej niepowtarzalności, pozwalając na najważniejszy podbój, do którego 
może aspirować każdy na tej naszej ziemi. Chodzi o głęboką, nieograniczoną 
miłość do bliźniego, aż do poświęcenia duszy i ciała dla wyjednania mu jego 
dobra, w tej absolutnej pewności odnoszącej się do naszego dobra.

Tak więc dla mnie dziennikarstwo było transpozycją tej autentycznej 
wiary chrześcijańskiej, zbudowanej na miłości bliźniego, która ucieleśnia się 
w przepowiadaniu Jezusa. Tego, który oddał własne życie. Jest to etyczna 
koncepcja osobistego zaangażowania, dojrzałego, właściwego zaangażowania 
zawodowego, zanim jeszcze dostąpi się pełnej świadomości łaski wiary 
w Chrystusa, który w sposób oczywisty towarzyszy nam zawsze i nigdy nas 
nie opuszcza.



Dzisiaj wiem, że wewnątrz mojego jestestwa byłem chrześcijaninem, 
zanim jeszcze odrodziłem się w pełni świadomości wiary Chrystusowej w tę 
noc Wigilii Paschalnej, w sobotę 22 marca 2008 roku, po pięćdziesięciu sześciu 
latach przeżytych w religii muzułmańskiej. Połączyłem się z jedynym Bogiem 
Prawdy, Życia, Miłości, Wolności i Pokoju. Z Bogiem, który stał się człowiekiem 
na nasz obraz i podobieństwo, aby odkupić nas z naszych grzechów 
przez ofiarę swojej śmierci na krzyżu i towarzyszyć nam przez cud swego 
zmartwychwstania ku wiecznemu zbawieniu. Był to niezmierzony dar Boskiej 
Opatrzności. Otrzymałem go wraz z najpiękniejszym prezentem, jaki mogło 
mi ofiarować życie. Otrzymałem bowiem chrzest, bierzmowanie i komunię 
z rąk wikariusza Chrystusowego, papieża Benedykta XVI.

Była to przystań po długim rejsie duchowym, który „przypadkiem” 
rozpocząłem w wieku czterech lat. Wówczas spotykałem autentycznych 
świadków zauroczenia, dobroci i racjonalności całkowitego oddania się 
Jezusowi. Później krok za krokiem w swym życiu osobistym wciąż oglądając 
się za siebie, zrozumiałem, że ten „przypadek” bardziej nawet niż inne 
„przypadki” określa bieg naszego życia, zupełnie nieprzypadkowo, lecz 
z ręki Wszechmogącego, Wszechobecnego Pana, który woli nie pozostawiać 
swego podpisu na naszym doczesnym życiu znanym mu skądinąd w każdym 
szczególe. Pana, który daje nam wiarę, nam – skromnym narzędziom Losu, 
który nas przerasta, lecz także nas szanuje – pieczętując nas jako aktorów 
naszego życia na mocy wolności wyboru między prawdą a kłamstwem, 
między dobrem i złem, między tym, co dobre, a tym, co grzeszne. „Przypadek” 
jest niezwykłą okazją, udzieloną nam przez Boską Opatrzność, a do nas 
należy podjęcie tej sposobności. To my mamy ją docenić i przekształcić 
w wewnętrzne wzbogacenie i wzrastanie.  █
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